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Zemplén György

HORVÁTH SÁNDOR EMLÉKEZETE

1956. március 7-én, Aquinói Szent Tamás ünnepén helyeztük
örök nyugalomra il ciszterciek székesfehérvári kriptájában Horváth
Sándort, a budapesti Tudományegyetem Hittudományi Karának
nyugalmazott professzorát. Aki egész életében a szenttamási gon
dolat kutatója és harcos apostola volt, nagy mesterének halála nap
ján találta meg a földi élet küzdelmei és fáradozásai után a végső

megnyugvást. E sorok írója, aki a Hittudományi Kar nevében bú
csúztatta a megboldogultat, a tanítvány és a kolléga kegyeletes há
lájával szeretné néhány sorban megörökíteni kiváló tanárának ál
dott emlékét.

Horváth Sándor a somogymegyei Nagyatádon született 1884
augusztus 6-án. Érettségi után Szent Domonkos rendjébe lépett.
Grácban végezte el a teológiát, majd felszentelése után két évet
Svájcban töltött a domonkosok világhírű freiburgi egyeternén. Itt
szerzi meg a bölcseleti doktorátust, amelyhez később a teológiai
"magiszter" cím járult. Tanári működése csak kétszer szakad meg.
Négy éven át a domonkosok tartományfőnöke volt, négy évet töl
tött gyenge egészségi állapota miatt a budapesti rendházban. Bete
geskedése volt az oka annak, hogy nem fogadhatta el a kölni egye
tem megtisztelő meghívását az egyetemi tanári tanszékre. De töré
keny egészséggel is állandóan dolgozott. Grácban bölcseletet adott
elő, az olasz rendtartomány studium generáléján Chieriben a S u m
m a erkölcstudományi részét magyarázta, ugyanezt az anyagot adta
elő 1928-30-ig a római Collegio Angelieón. 1930-tól Freiburgban
a S umm a dogmatikai részeit értelmezi. A magyar rendtartomány
felállitásakor 1938-ban hazasiet, hogy a rend főiskolájának rektori
tisztét ellássa. Innen hivja meg 1942-ben a Pázmány Péter Tudo
mányegyetem Hittudományi Kara az alapvető hittan tanszékére.
Örömmel vállalja a megbízást, ahol felkészültségének és képessé
geinek megfelelő működési terület vár reá. Az 1947/48. évben a
Kar dékánja volt, 1949-ben vonult nyugalomba. A nagy lendületű

munka ereje megtört. Egészsége fokozatosan gyengült. Utolsó éveit
a székesfehérvári papi otthonban töltötte. 1956. március 4-én adta
vissza munkában elfáradt lelkét Teremtőjének.

A Mindenható gondviselő akarata titokzatos utakon készíti elő

terveit. A falusi fiatalember szívében kigyullad a láng, a hivatás
vágya és sodorja az ismeretlen mélységek felé. A gráci főiskola ta
nulmányai között történik meg a sorsdöntő találkozás. Horváth
Sándor megismeri Aquinói Szent Tamás gondolatvilágát. A freibur
gi évek megérlelik a bontakozó csírákat. Utolsó művének bevezeté
sében értékes adatokat szelgáltat szellemi fejlődéséről. A tomista
gondolkodás világhírű mestere, Del Prado tárta fel előtte a szentta
mási gondolat organikus egységét. Langen-Wendeltől útmutatást
kapott, hogyan alkalmazható a tomista tanítás a modern tudomá-
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nyes problémák megoldására. Leo Michelnél hallgatja az ismeret
elméletet és lép közel Kant bölcseletéhez. Már ekkor kibontakoznak
előtte a tomista és kantiánus ismeretelmélet jellegzetes vonásai,
amelyek tudományos szintézisének alapjait szolgáltatják. De
Munnynck a természetbölcseleti kérdések felé adott útbaigazítást.
Különös hálával emlékezik meg S. M. Manserről, akitől a tomista
bölcselet szintetikus egységét és a középkori bölcselet történetben
megmutatkozó értékét tanulja meg. (Studien zum Gottesbegriff,
FreiburgjSchv 1954. Einführung.) A tanítvány nem maradt el mes
terei mögött, Első munkája, bölcseleti doktori értekezése, a "Meta
physik der Relationen" (Graz, 1914) kész és érett bölcseleti gondol
kodás képét mutatja. Irányt mutat, amely vezéreszméje marad
Horváth további tudományos munkálkodásának. Bámulatos bölcse
leti érzékkel mutatott rá arra, hogy a logikai és metafizikai vonat
kozások problémája végigvonul a bölcselet és teol:ógia egész terű

letén. Mikor élete vége felé zártabb körben bemutatta a "Tractatus
Philosophici Aristotelici Thomistici" (Budapest, 1943) című munká
ját, méltán mondhatta, hogy ifjúkori kiindulása csira volt, amelynek
tartalmi gazdagságát a további tudományos kutatások hozták fel
színre.

Szent Tamás műveinek olvasásakor meglep az a páratlan tár
gyilagosság, amellyel a nagy egyháztanító előadja korszakalkotó
tudományos eredményeit. Egyedüli célja, hogya kinyilatkoztatásban
megjelenő igazság értelmét kutassa és összegezze. Ennek az eszmé
nek az igézetében eltűnik az ember, a személyes vágyak, remények
és csalódások embere. Horváth Sándor még egy lépéssel tovább
ment. Megsejtette. hogy az örök isteni igazság időfeletti érvényben
tükröződik vissza Szent Tamás tanításában. Tudományos művének

célja Szent Tamás gondolatainak elmélyítése, értékelése, hirdetése.
Gondolkodása egészen szenttamásivá alakult. Minden sorát áthatja
a szenttamási gondolat szelleme, azonban minden alkotása egészen
és eredetien Horváth Sándoré. A régi keretben újat mondott, ami
kor feltárta Szent Tamás rendszerének alapjait, kezünkbe adta a
kulcsot a szenttamási világkép megértéséhez és megmutatta, hogy
a teológiai és bölcseleti problémákra ma is megtaláljuk a választ
Szent Tamás tanításában.

Aquinói Szent Tamás S umm a T h e o log i c á ját a századok
folyamán a legkiválóbb elmék értelmezték. Korunkban sem hiány
zanak a tomizmus kiváló mesterei, mint Gardeil, Garrigou-Lag
range, Hugon, Ramirez, a francia és a német S umm a-kiadás
jegyzetei. Horváth Sándor nem írt összefüggő magyarázatot a
S umm a T h e o log i c á hoz. Éveken át értelmezte az egyetemi és
főiskolai katedrákon a S umm á t, de előadásaiból csak az maradt
meg, amit a tanítványok feljegyeztek. Adott ki Rómában (1929-30
ban) néhány "jegyzetet", a vallásosság erényéről, az akaratról, az
erkölcsi rendről, de ezek nem a szöveget követik, hanem szempon
tokat nyujtanak a szerittamási gondolat megértéséhez. Mégis oda
állíthatjuk a legnagyobb tomista kommentátorok sorába. Elméjének
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bámulatos mélysége, elvonó készségének ereje, szempontjainak ere
detisége sokszor messze túlszárnyalja elődeit és kortársait. Istentől

rendelt küldetése volt, hogy feltárja a tomista gondolat alapelveit,
-kídolgozza az összefüggéseket, amelyek Szent Tamás rendszerét or
ganikus egységbe kapcsolják és megvilágítsa a távlatokat, amelyek
a S umm a és az egész szenttamási mű megértéséhez és teológiai
alkalmazásához elvezetnek. "Aquinói Szent Tamás világnézete"
(Bpest, 1924.) c. műve már kész formában adja ezt a programmct.
Gondolatait részletesen megalapozza ugyanezen mű olasz kiadásá
ban: "La sintesi scíentifíca di San Tomaso d'Aquino" (Torino 1932),
amelynek sajnos csak az első, ismeretelméleti része jelent meg. A
forrásmunkák részletes megjelölése és a bőséges jegyzetek, magya
rázó függelékek következtében ma is a legjobb út Horváth Sándor
és rajta keresztül Szent Tamás ismeretelméletének megértéséhez.
;,Az örök eszmék és eszmei magvak" (Bpest., 1944) fontos részlet
kérdéseket tárgyal a megismerés természetére, a teológia tudo
mányelméletére vonatkozóan. Szakszerűen kifejti idevágó gondola
tait a "Tractatus philosophici Aristotelico-Thomistici" 1. kötetében
(Bpest, 1949). Jellemző Horváth Sándor tudományos egyéniségére
műveinek aránylag csekély terjedelme. A bámulatos tömörséggel
megszerkesztett mondatok, a rövid és szabatos fejtegetések mögött
a szellem világának mérhetetlen távlatai nyílnak meg. A teológia
épülete új fényben ragyog fel a kutató elme előtt. Sokszor nagyon
rögös és fárasztó ez az út. Talán paradoxonként hangzik, de igaz,
hogy Horváth Sándort csak akkor lehet megérteni, ha kezünkbe
vesszük Szent Tamás műveit. De ha sikerül feltörni a gondolatok
kemény burkát, akkor a szenttamási eszmék megelevenednek és
megnyílik az út, amelyen tudományos meglátásaink elmélyülnek és
a szétszórt eszmék harmonikus egységbe rendeződnek. .

A modern tudományelméleti állásfoglalás alapja és sarkköve
az ismeretelmélet. Horváth Sándor írásaiban a tomista gondolat
választ ad az ismeretelmélet alapvető kérdéseire. Ez a válasz nem
légüres térben hangzik el. Felel a kérdésre úgy, ahogy azt az isme-

.retelmélet modern nagymestere, Kant megfogalmazta. Horváth Sán
dor észrevette, hogy Kant megoldásának elégtelensége mögött is ott
rejtőzik az ismeretelméleti probléma korszakalkotó kérdésfeltevése.
Kant az ész logikai szerkezetében látta az ismeret érvényének egye
düli feltételét. Szintezist szomjazó lelke felépítette a tudomány
rendszerét, de tudásalanya, az ismeretigazoló fény, amely egységbe
foglalja az emberi gondolatot, megmaradt az ész apriori formáinak
világában. Horváth Sándor hangsúlyozza, hogy Szent Tamás isme
retelmélete is tud az ész logikai szerkezetéről. Az értelem sematiz
musa vezet az ismeret megszerzésének útján. De az ismerés ezzel
ki nem merül, Ertelműnk áttöri a jelenségek ködfátyolát és eljut
a lét belső természetének megismeréséhez. A tudományos szintezist
az isten-fogalom, az önmagában fennálló lét fogalma zárja és ala
pozza.

Ezt az utat rajzolja meg Horváth utolsó művében, a "Studien
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zu Gottesbegriff" (Freiburg Schw. 1954)-ben. A szenttamási isten
fogalom fényében az ember természetfeletti elhivatottsága, az em
beri gondolat természetet felülmúló rendeltetése is természetszerű

vé válik. A tomista gondolkodás Szent Tamás nyomán jól ismeri
ezeket a gondolatokat. De senki nem emelte ki a szenttamási szin
tezis következetes egységét úgy, mint Horváth Sándor. A szédítő

távlatok felé mutató szintezisben helyet kap az emberi és az anyagi
világ is. Szent Tamás nem elvont platonizmus, aki belefelejtkezik
az ideák világába és elfelejti a földi valóságot. Értelmünk fénye ál
landó kapcsolatban marad a tapasztalati világgal. Innen érthető,

hogy a világ és az ember bölcselete, sőt a tapasztalati világra vo
natkozó szaktudományok is szervesen kapcsolódnak bele a tomista
szintezis kereteibe. Horváth Sándor több munkájában megmutatta,
hogy az értelmi fény bevilágítja a természet és a lélek legtávolibb
rejtekhelyeit is.

A szenttamási bölcseletet és teológiát értelmező alapelvek kö
zött Horváth Sándornál központi helyet foglal el a tudásalany, a
"subjectum scientiae" szenttamási fogalma. "Ennél a fogalomnál
láttam legkézzelfoghatóbban - írja -, hogy Szent Tamást addig
nem értjük meg tökéletesen, míg minden szavát sajátos értelemben
nem magyarázzuk. A subjectum nála a tudomány szétszórt tárgyai
nak lelke, egységesítő eleme és meggyőződésünket létrehozó s az
illető tudomány terén összes itéleteinket létrehozó tényezője, ratio
formalis objecti. Szent Tamás világnézetét csak akkor lehet meg
érteni és értékelni, ha a subjectum e fogalmazását szem előtt tart
juk s minden állítását és tételét vissza tudjuk vezetni arra, mint
döntő tényezőre, amit világnézete tudásalanyának jelöltünk meg."
(Aqu. Szt. Tamás világnézete, 18 l.). A S umm a T h e o log i c a
első, tudományelméleti bevezető kérdésében Szent Tamás kifejti,
hogya "szent tudomány", a teológia alanya az Isten. Istenről be
szél a teológia, minden más, az angyalok, az emberek, az anyagi
világ, az erkölcsi cselekedetek annyiban tartoznak a teológia terü
letére, amennyiben kapcsolatban állanak Istennel, az első okkal és
végső céllal. A tudásalany fogalma azonban többet rejt magában.
Isten nemcsak alanya és mintegy "anyaga" a teológiának, hanem ő

adja a fényt, amelyben a teológus felismeri és igazolja az igazságot.
A teológia, mondja Szent Tamás, Isten és az üdvözült lelkek tudá
sában részesedik. Alapelveit a hit igazságai szolgáltatják, amelyek
nek érvényességét Isten természetfölötti tekintélye biztosítja. A hit
elveinek biztos útmutatása mellett indul el az emberi értelem, a
"fides quaerens intellectum, - amint Szent Tamás rnondja - hogy
az isteni igazságot értelmezze. hasonlatokkal megvilágítsa és a ki
nyilatkoztatott isteni valóságról tudományos rendszert alkosson. Az
"Örök eszmék és eszmei magvak" (1944) a .,Hitvédelmi tanulmá
nyok" (1943) értekezései, valamint a Tractatus és a Sintesi fej
tegetései tárják fel ennek a szenttamási gondolatnak teljes jelen
tőségét és értelmét.

A tudásalanyról szóló tanítás fényében egységes egészben bon-o
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takozik ki a teológia tudományos rendszere. Az ujkori tudomány
egyik sajátos jellegzetessége a specializálódás. A tudományos anyag
megnövekedése természetszerűen hozta magával a munkamegosztás
követelményét. A munkamegosztásból azonban szakadás lett. Újabb
bölcselők és természettudósok hangoztatják a szaktudományok te
rületén is az egységes szemlélet és az összefüggések feltárásának kö
vetelményét. A munkamegosztás nem kerülhető el a teológiában
sem, az egyoldalú fejlődés az elmult évszázadokban nem egy káros
következménnyel járt. Az erkölcstudomány elszakadt a dogrnatiká
tól. A dogmatika elvont magaslatokra emelkedik és személytelenül
adja elő, amit "hinni kell". Az erkölcstudomány a közvetlen gya
korlatot szemléli: a kötelesség, a helyes gyakorlati magatartás áll
az érdeklődés középpontjában. Az erkölcstudományból kiválik az
aszkétika és a misztika, mint a lelki élet magasabb, illetve rendkí
vülíbb útjainak tudománya. Szent Tamás nem ismeri ezt a szétvá
lasztást. A teológia minden egyes része megkapja nála is a meg
illető helyet és nem keveri össze az anyagot, De az összes teológiai
tudományokat egységbe foglalja a közös elv, minden az Isten felé
mutat: Istent és Isten örök terveit, az ember útját az Istenhez, az
emberi személyiség kibontakozását Isten felé, állítja elénk a teoló
gia. Horváth Sándor eszméi kezünkbe adják az elveket, "amelyek
segítségével a tudományos szakszerűség kára nélkül megtaláljuk a
kapcsolatot a teológia egyes ágai között és megragadhatjuk az él
tető szellemet, amely a tudás száraz rendszerét az élet tudományává,
az örök élet utjává szenteli.

Két értékes gyakorlati következmény örökíti meg Horváth el
gondolásának emlékét. 1948-ban az egyetemi főhatóság hajlandó
nak mutatkozott, hogy a liturgia intézeti tanárságát a Iiturgikus
tudományok rendes katedrájává szervezze át. Horváth Sándor, e
tanév dékánja, ebben a formában nem lelkesedett a gondolatért.
A specializálódás és az egyoldalú pozitiv tudomány térfoglalását
látta benne. De nem vetette el a gondolatot. Elmélyítette és kibő

vítette. Az apostoli Szentszék már évek óta sürgette a Hittudományi
Karon a második ágazatos hittan tanszékének felállítását. Horváth
kidolgozta a tervet, amelyben a liturgia az egységes dogmatikai és
erköIcstudományi oldalról megvilágított szentségtan keretében meg
kapta a helyét, mint a teológiai tudományok szerves része. A gon
dolat 1950-ben valóra is vált, amikor a Hittudományi Akadémián
megalakult a "Theo16gia sacramentalis" tanszéke. Azóta Radó Poli
kárp tanszékvezető tanár munkássága alapján elkészült a Theologia
sacramentalis teljes rendszere. Magában foglal mindent, ami a
szentségekre vonatkozik dogmatikai, erkölcstani, lelkipásztori vagy
liturgikus szempontból. Mégis egységes egész, amelyet a "sacra
doctrina" természetfeletti szelleme éltet, mert az embereket meg
szentelő és az Egyház hódolatát fogadó Isten gondolata hatja át a
részletkérdéseket.

Horváth Sándor eszméinek másik gyümölcse az alapvető hit
tan, a Theologia fundamentalis kérdésének tisztázása. Az alapvető
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hittan az újabb idők teológiai kutatásának eredménye. Eredetileg
apologetika, hitvédelem néven indult el. Az ujkor hit- és vallás
ellenes áram1atai késztették a hittudósokat arra, hogy a felmerülő

nehézségekkel szemben a hitigazságokat megvédelmezzék. Minthogy
a támadás a tudás különböző területeiről érkezett, a védekezés ar
culata is változatos képet mutat. Sajátságos tudományos egyveleg
alakult ki, amely a természettudományoktól kezdve a bölcseleten
keresztül magában foglalta a szentíráskutatás és értelmezés, a tör
ténelem és teológia számos kérdését. Mindinkább érezhetővé vált,
hogy az új tudomány természete tisztázásra szorul. Történtek is
jelentős megmozdulasok ezen a téren, amelyek közül kiemelkedik
Garrigou-Lagrange "De Revelatione" c. kétkötetes munkája. Hor
váth Sándor érdeme az alapvető hittan rendszertani helyének és
szerkezetének tisztázása. A "Synthesis theologiae fundamentalis"
(Bpest, 1948) c. műve bevezet az alapvető hittan tudományelméleti
kérdéseibe. Vázlat, amely további kifejtést, pozitiv kidolgozást kí
ván. :ertékét azonban épen a gyakorlat igazolja. Artner Edgár, az
ókeresztény egyháztörténet professzora, aki Horváth tanszékét át
vette, művének nyomán felépítette az alapvető hittan teljes rend
szerét. Az elméleti megalapozás és a történeti eredmények szintézi
séből épül fel olyan tudományos rendszer, amely Szent Tamás
szellemében ad választ a modern idők alapvető teológiai kérdéseire.

,Horváth elmélyedő szellemét elsősorban a szenttamási gondol
kodás alapvető kérdései érdekelték. Az ismeretelméleti kutatásokon
keresztül dolgozta ki a teológia tudományelméletét és emelkedett
fel a teológiai istenfogalom olyan teljességéhez, amely szinte pá
ratlan a tudomány történetében. Az isteni lét teljességének, egye
temes okságának tudata hatja át minden sorát. Ebben a mélyebb
értelemben volt Horváth "tomista". A hagyományos iskolás kér
dések közvetlenül kevésbé érdekelték. Szilárdan meg volt győződ

ve, hogy Szent Tamás elgondolása a teremtmény és a teremtetlen
isteni Valóság kapcsolatáról biztos útmutatásul szolgál ezeknek a
nehéz kérdéseknek fejtegetésében, akár a természet, akár a kegye
lem rendjében merül fel a probléma. Isten fennsőbbsége sem sérti
meg az emberi szabadságot, de az emberi akarat alá van vetve az
Isten egyetemes oksága törvényeinek. Az embernek éreznie kell,
hogy Alkotójának és üdvössége szerzőjének kezében van, azonban
gyermeki módon hagyatkozhatik a gondviselő Istenre, akinek szent
felelősséggel tartozik tetteiért.

Az erkölcstudományban is új távlatokat mutatott Horváth. A
római Collegio Angelieón két évig hallgattam előadásait 1928-ban.
Váratlanul, a félév kezdete után érkezett meg és elkezdte a S umm a
második, erkölcstani részének értelmezését. Nem rendezett nagy
bevezetést. Csak annyit mondott, "félek, nehézségeitek lesznek a
módszeremmel. Dehát a teológiai doktorátus nem való mindenki
nek". Ezután a bíztatás után megkezdődött az előadás. Az Angeli
cón akkor olyan professzorok tanítottak, mint Garrigou-Lagrange,
Vosté, akiknek minden órája tanári műremek volt; világos, szelle-

198



mes, lelkesítő oktatásukkal lázba hozták a fiatalságot. Horváth ne
hézkesen beszélt. Nem törődött a formával. Még az sem érdekelte,
hol folytatja a következő órán a félbehagyott anyaget. Belevágott a
S umm a egy-egy artikulusába, kikapott egy szenttamási ellenve
tést, vagy megoldást és ahhoz fűzte a gondolatait. Mégis volt benne
valami lenyűgöző. Aki egy kicsit járatos volt a bölcseletben, hama
rosan megsejtette, hogy itt valóban lehet újat és nagyértékűt ta
nulni. új színezetet nyert a tomista gondolkodás fényében az er
kölestudomány. Horváth ellenséges és idegen szemmel nézte az uj
kor jogászkodó, kazuista erkölcstudományát. Nem vonta kétségbe,
hogy erre is van szükség, de hirdette, hogy ez nem elég. Talán ép
pen erről a részről érte személyileg is a legtöbb félreértés és tá
madás. Ezért lehet, hogy kissé elfogult és egyoldalú volt. Horváth
előadásaiban Szent Tamás nyomán feltárult az erkölcsi élet, mint
az életre váltott igazság tudománya. Az erények elmélete megmu
tatta, hogy az ember feladata az Isten arcvonásainak másolása és
kidolgozása az emberi személyiségben. Az aszketika és misztíka har
monikusan olvadt bele az erkölcstani elgondolásba, amely állandó
kapcsolatban maradt a kinyilatkoztatás alapvető igazságaival. Szo
rosan vett gyakorlati szempontból talán nem nyujtott mindent, ami
re szűkségünk lett volna. Tanulmányaink során sem nélkülözhettük
a gyakorlati beállítottságú morálisokat sem. De amit adott, az egyé
niségformáló, tudományos távlatokat nyujtó teológia volt, amelyen
a teológiai elmélyedés Szent Tamás fenséges elgondolásának fényé
ben építheti ki az erkölcstudomány szintézísét.

Szívesen foglalkozott Horváth a teológia egy-egy részletkérdé
sével is. Igen jelentősnek tartom azokat a vizsgálódásait, amelyeket
az intuitio és az átélés területén végzett. O maga mondotta, hogy
Bergson intuició-elméletét még nem ismerte, amikor Szent Tamás
alapján már készen voltak idevágó elgondolásai. El is kerülte
Bergson anti-intellektuális intuició-elméletének szakadékait. Az át
élésről szóló tanítása hirdeti az élet és az igazság összefüggését,
megmutatja, hogy az igazság szemlélete az eszes természet legszebb
jutalma, de ehhez csak az erkölcsileg megtisztult, az Isten szeréte
tének lángjában izzó lélek juthat el.

Ezeknek a gondolatoknak fényében állított halhatatlan emléket
Prohászkának a "Szentlélek hárfája" címu értekezésében. ("Örök
eszmék" címu kötetben). Nehéz elképzelni két ellentétesebb lelki
alkatot, mint Prohászka és Horváth. Prohászka a vallásos zseni, aki
bizonyos csalódással és csüzgedéssel nézi az emberi értelem meddő

fáradozásait az igazság érdekében, mert lelkét egyedül az élet, az
Isten felé emelkedő élet szépsége igézi. Költői lélek, aki mindent
képekben lát és aki mindinkább elmélyülő vallásos élményeit ra
gyogó képzeletekkel, pompázó színekben fejezi ki. Horváth is intu
itiv karakter. Meglátásai azonban a tudomány száraz és rőgös út
ján fejeződnek ki. Nem adatott meg neki a gazdag fantázia és a
könnyed kifejezés készsége. De Szent Tamás tanítása a Szentlélek
ajándékairól és a misztikus élet természetéről olyan szempontokat

199



adtak neki, amelyek segítségével a tudós nagyon közel jutott ahhoz
az életteljességhez. amelyet annyira csodálunk Prohászkában.

"Heiligkeit und Sünde im Lichte der thomistischen Theologie"
(Freiburg Schw. 1943) című műve példája annak, hogy világítja
meg a tomista istenfogalom a teológia egy-egy kérdését. Az isteni
szentség elemzéséből indul ki, majd felkutatja a bűn legmélyebb
vonásait. A fény és az árnyék misztériuma megdöbbentő kontraszt
ban bontakozik ki e sorok olvasásakor. "Mulier amicta sole. Szűz

Mária Krisztus fényében" (Bpest, 1948) c. munkájában a Szerit Szűz

iránt való gyermeki kegyeletének ad teológushoz illő formában ki
fejezést. - Élénk szelleme gyakran nyult korunk vajúdó társadalmi
problémáihoz. "A természetjog rendező szerepe" (Bp. 1942) feltárja
a "társadalmi igazságosság", a "justitia legalis" jelentőségét az em
berhez méltó élet megalapozásában. - Igen nagy feltűnést keltett
1929-ben (Graz) megjelent munkája: "Eigentumsrecht nach dem hl.
Thomas von Aquin". Szent Tamás tulajdon-fogalma alapján éles
kritika tárgyává teszi a kapitalizmus erkölcsi, társadalmi és gazda
sági rendszerét. Kimutatja, hogy csak a társadalom követelményei,
a közösség érdekei alapján korlátozott tulajdon felel meg a szent
tamási és a keresztényelveknek.

A tulajdonjogról írt munka élénk ellentmondást váltott ki, még
katolikus teológusok részéről is. Horváthot nem lepte meg az ellen
mondás. Munkás pályafutása alatt már megszokta, hogy eszméit ke
vesen és nehezen értik meg. A következetes, "integrális" tomizmus
nem tartozott a "népszerű" tanítások körébe. 1930-ban Freiburgban
is nehézségek fogadták. Munkatársa, G. Hafele irja róla a "Frei
burger Zeitschrift für Philosophie und Theologie"-ban (1556. 2.),
amelynek hosszú éveken vezető munkatársa és társszerkesztője is
volt, hogy Horváth nagy örömmel indult Freiburgba, ahol tudomá
nyos képzettségét nyerte. Boldog volt, hogy a katedráról hirdetheti
azokat az elveket, amelyeket freiburgi mesterei indítására évtizedek
fáradságos munkájával kialakított. Várakozásában csalódás érte. A
hallgatóság nagy része nem értette meg Horváth emelkedett szelle
mét. Módszeresebb, "szakszerűbb" előadásokat kívánt. Külső ténye
zők is zavarták a harmóniát. A hallgatóság szinte két pártra sza
kadt Horváth körül. Talán ez is közrejátszódott abban, hogy olyan
könnyen otthagyta az előkelő svájci katedrát, mikor a magyar rend
tartományba hivták a "studium generale" megszervezésére. A mű és
az életpálya mögött előcsillan az emberi sors, Horváth Sándor ma
gános, egyedül álló emberi egyénisége.

Magános ember volt, egyedül állott és tudta, hogvegyedül kell
maradnia. Vállalta a magánosságot, Egy kicsit keserűen, egy kicsit
lemondóan, de mindig bízva a magasabb gondolat erejében. Nem
tagadta meg a küldetést, amellyel sorsa eljegyezte. Talán már a
gyermekkor élményei előkészítették ezt a magános életutat. Mikor
férfiúvá érik, elmerül a gondolkodás szédítő távlataiban, küzd a ki
fejezés nehézségeivel és mindinkább elmélyül egyedülvalósága. Ha
talmas elméje emberfeletti távlatokat sejtett meg a szellem birodal-
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mából. Egészen rendkívüli intuitiv készsége a lét és az értékek, az
Isten és az ember misztériumában csodálatos mélységeket és ösz
szefüggéseket pillantott meg. Egészen új fogalmi rendszert és ter
minologiát kellett kidolgoznia gondolatainak közlésére. Az alapvető

meglátásokat kíméletlen logikával és vaskövetkezetességgel foglalta
rendszeres egységbe. Még a szakember is megborzong, mikor a mű

veihez csatolt hatalmas "tabellák"-at szemléli. Sajnos nem adatott
meg neki az írásbeli kifejezés könnyedsége. Fogalmazása tömör és
nehézkes, sokszor szinte úgy érezzük, hogy a szavak elrejtik és nem
közvetítik a gondolatokat. Nem volt hajlandó "iskolás" módon böl
cseletének egészét irásba foglalni. Talán rája is érvényes, amit Szent
Bernát mondott misztikus élményeiről: "Illud licuit experiri, mini
me loqui." Talán ő is megtapasztalt a szellem világában olyan mély
ségeket, amelyeket már az emberi gondolat és a szó csak töredéke
sen tud kifejezni.

A magános látnok, az igazság lángoló szerelmese, Szent Tamás
törhetetlen hűségű tanítványa idegenül mozgott a hétköznapok tüle
kedésében, az emberi "hiúság vásárán". Ha Szent Tamás igazságá
ról volt szó, nem ismert "emberi tekintetet", megalkuvást. Tudta,
hogya megnemértés, félreértés velejárója emberi sorsának, de szen
vedett ennek a sorsnak a keresztje alatt. Kifelé sokszor volt érdes,
keserű, szavain kiverődött él meg nem értett, nem méltányolt ernber
fanyar fájdalma. A lélek mélyén mégis szent csend és béke honolt.
Nemcsak tanításában, életében és jellemében is egészen "tomista"
volt. Gyermeki lélekkel helyezte életét és küldetését az isteni Gond
viselés kezébe, mert tudta, hogy mindez nem hiábavaló. Nem volt
a köznapi értelemben alázatos, még kevésbé meghunyászkodó. A
lényegi alázat, az isteni létteljesség és mérhetetlen tökéletesség előtt

való meghajlás volt belső életének mélyen átélt alapja. A nagy bölcs
kicsiny, ártatlan gyermek maradt a Mindenható előtt. Agyászbeszéd
után, amely idézte alkotásait és a Szentírás szavával hirdette:
"művei követni fogják őt," a szertartást végző püspök megjegyez
te: "a legszebb műve az élete volt, az Isten előtt élő gyermeki lel
külete". Ebből a gyermeki lelkületből tudott adni környezetének is.
Mikor elcsitult a harc az igazságért, mikor megpihent a keresés me
redek ösvényein, szívesen kereste a jóbarátok, kollégák társaságát.
Örült, ha baráti összejövetelekre gyüjthette munkatársait. Jóságos,
szerető szívvel segítette, aki problémáival hozzá fordult. De ez a
melegszívű, sok megpróbáltatást megélt lélek egy kicsit mindig
"máshol" volt, messze az ő titokzatos világában, amelyből csak
néha-néha engedett megpillantani egy-egy fénysugarat.

Amikor búcsúzunk tőle, megköszönjük a Mindenhatónak, hogy
őt nekünk adta. A tanítvány és a munkatárs őrzi a nagy szellem
örökségét és nem felejtkezik meg öreg mesteréről, Horváth Sándor
ról, a gyermeklelkű atyai jóbarátról.
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SIK SÁNDOR VERSEI

MATRAI TEMETO

Valami világmegvető

Hajdani bölcs szénégető

Epíthette e házikót magának:
Háttal fordul az útnak, a világnak,
Szemközt vele a temető.

Szemközt vele, szemközt velem
Avatag sír •.• úgy képzelem,
Hogy ő pihen tövén a régi kőnek

En onnan nézi házát az időnek

Végezetéig szüntelen.

Igy, így szeretnék, gondolom,
Ha eljön rám a Nyugalom,
En is húnyt szemmel heverészni
Es nézn~ nézn~ egyre nézni
Amit szerettent egykoron.

Akit szerettem, - őt - meg őt 
- Meg őt, - ó mennyi d1'ága főt,

Testvért, barátot, eszmetársat.
Lehet-e, hogy többé ne lássak
Csak egy lelketlen szemfedőt?

S a milliomszoros csodát,
Az Isten ízét, illatát,
A kozmoszt, melunetc boldog tükre voltam
S a másik kozmoszt, amit eldalcltam
Ne látnám többé odaát?

Hisz látnom itt sem volt elég
A dolgok innenső felét,
Könyvben, imában, emberekben
Egyet akartam, egyért verekedtem:
A túlsóért, a teljesért.

Testvér, békén pihenj, és fel ne költsön
Ha lebocsátják melléd deszkabö/.csőm,

Azután - ki mit szeretett, örökké ...
Fejünk felett a fülemüle költsön,
Es én szeressek mindent, mindörö/:ké.
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SZALL AZ ANGYAL

rll1en éj még sohasem volt,
Almod6t is élni költ.
Mérhetetlen mély a mennybolt,
Mámortt6n mély a föld.

Száll a szellő, fürge langya
Meglegyinti homlokom.
Száll a szellő, száll az angyal,
Oriási szárnyakon.

Száll az angyal, ifjú angyal,
Es megáll a domb fején,
Sz61 az angyal, és a hangja
Atjár rajtam, mint a fény.

All az angyal, nincs a térben,
Mégis látom, érzem őt.

Sz61, - nem sz6val, mégis értem.
Levetkőztem az időt.

Már megoldom, már levediem
Földiségem fátyolát,
Embervoltom ismeretlen
Enbe, fénybe fürdik át.

Innen-onnan hetven évem
Merre ment el, hova tűnt?

Hétszefr hetven gyöngeségem
Elhajttom, általlépem 
Mind a gondot, mind a búnt.

Angyal, angyal, visszatérsz-e?
Drága testvér, el se menj!
Lelkem, lelkem, visszatérsz-e
Fátyolodba, vagy megérsz-e
Már a másra, már a készre,
Túl a herny6 életen?

A SZAMAR Es A CINEGE

Szamártestvérem mostanában
Sokat rúg6dozik
S rendez nekem naphosszat olykor
Hol cirkuszt, hol mozit.
Ha rákezdi, hát el nem érjük
A tenger aj-baj fenekét:
A békett/,résből kihozza
A bennem élő cinegét.

"Ma ballábam eszi a köszvény,
Tegnap a jobbikat,
Tegnap a gyomrom járta bolondját
Ma meg a májam dagad.
Majd szétveti fejem a fájás,
Csontig hasít a derekam:
Csoda-e, ha az emberekre
Rávicsorítom a fogam?

Testét szamártestvérnek hívta;
melyet fárasztóan meg kell terhelnünk,
sokszor meg kell korbácsolnunk.

(Szent Bonaventura: Assisi
Sz. Ferenc nagyobb Iegeridája.)

Értelek pajtás, cinege, cinege,
Azt fütyürészed: minek e? minek e?

(Cinege.)

Száz éve már, hogy nem aludtam,
Hogy enni nem tudok,
Hogy hm-hm-nél nem mondanak mást
A tudós doktorok.
Az imádság is, mondd, mit érhet,
Ha már idáig valaki l'
- Szól a cinege: "Szamártestvér,
Ugyan ne légy már oly csacsi!

Tudod te jól, mi fájdít téged,
Nem kéz, láb, nem derék:
Zörög az út, zötyög az élet
Es kopik a kerék.
Tudod te, mi marad egyre messzibb,
S mi az ami közeledik:
A h u s z a d i k igaz se volt tán
A m zörget a h e t ven e d i k.

203



De még azért falba ne verjük
Különbre-jó fejünk!
Hússzal, hetvennel, százzal is tán
Csak emberek leszünk.
Egy p6sta küldi valamennyit
E,~ egyet akar mindahány.
Szamártestvér, föl a fülekkel,
Légy optimista, légy vidám!

Ez egyszer tán a cinegétől

Tanulj bölcsészetet,
A bajok is mindjárt behúzzák.
Meglásd, a körmüket.
Megteljesiti, hidd el, egymást
Kettőnk egyűgyű éneke,
Beillenék akár imának,
Ha egy ütemre muzsikálnak
A szamár meg a cinege."

IBOLYANTÚLI SUGAR

Fülemben egyre zúg a páli sz6:
"Ertelmem előtt tündököl a jó
De más tÖ1'vény béklyói testemen:
Akarom a jót s a rosszat teszem."
- De hálistennek nem végzet az átok:
A tenger rossz közt tenger jót is látok.

Láttam elejtett maszkot is sokat
Es kimutatott sok fehér-fogat,
Ördögvigyort angyalmosolyon át,
Az eredendő bűn ezer nyomát.
Bármerre néztem, ordított a tétel:
A rossz a törvény, a jó a kivétel.

Igen, így szokta ezt a köznapi
Keserű szájakíze mondani.
A hályogon, a szürke bűnön át
A jó ibolyántúli sugarát
Hogy lássa meg a pislogó kis ember?
De te, az Angyal ujja érte szemmel?

Angyal hozta ki Péter lépteit
A börtönből; azt hitte álmodik.
Mintha álomban járnék, engemet
Börtön nélkül is angyalkéz vezet.
S nem jutna jó tán, csak az álmod6nak ?
Akkor az álmot mondanám valónak.

De hisz az út, amerre jársz, igaz,
Hát hogyne lenne az Angyal is az ?
Ha vele mégy: mint Pétert az övé,
Majd elvezet testvéreid közé
S amerre Isten ösvényei futnak;
Vezet, ha kell, az Ostiai Utnak.

Hát fordítsd meg az apostoli szót:
Lásd meg a rosszat, cselekedd a jót.
Jótét helyébe vissza-jót ne várj,
De szóra szót, de jóra jót találj.
Higgyél a jóban, de higgyél egészen,
S a te kezed is angyal keze lészen.
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Lengyel Balázs

JÉKELY ZOLTÁN KÖLTÉSZETE
Fiatalkori halálfélelem; - ha a költőiség szempontjából lehet

egyáltalán rangsorolni a témákat, akkor a legköltőibb, a leginkább
szívbemarkoló téma, mert mit mondhat egy húsz év körüli költő ka
cél' abbat s mégis megindítóbbat, minthogy fél az elmúlástól? S fiata
lon meghalni, abbahagyott művel - szinte eleve legendás aura,
élettel írt költészet. De ne menjünk el eddig. Már maga az ifjúi
nagy halál-szorongás az élő költőből is kiformál valami tündéries,
nosztalgikus költő-szobrot, valamit, ami az olvasóban levő költő

fogalom legmegindítóbb tulajdonságait felölti, s valahogy figyelmez
tetőn, mint Petőfi szobra, felfelé mutat az égre, az időre. Kivált,
ha a szorongás nem tűnő kacérkodás, vagy szenvelgés, hanem a
zsigerekig ható tömény élmény, amely éppen azért tömény, mert a
még el nem tompult lélek szippantotta fel magába, tele az első ta
pasztalás szívrándító riadásaival. S tán éppen ez a titka, hogy miért
olyan "költői" a fiatalkori halálfélelem.

Jékely Zoltán 1934-ben huszonegy éves s nincs is tán ebből az
évből olyan verse, amelyben ne fordulna elő a temető, a sír. A
vers-címek maguk is árulkodók (sorban idézem őket a "Tilalmas
kert" círnű válogatott kötetből): Egy család nyughelyén, Napfürdö
a temetőben, A házsongárdi temetőben, Lezuhant nap, Eltűnik egy
világ. Az év terméséből a két macska-verset hagytam csak ki és
tán a legszebbet, a címével másfelé utaló Szép nyári zenekart. Pe
dig hangulata szei-int ez is szorosan ide tartozik. Ime: .

Tücsök, cigánykám ! ftíjjad, sose szüntesd
gyermel;l;orunk nyáresteli dalát
kisérti vele pusztuló életünket '
s majd sirunkon is ezt fújjad' tovább!

És így folytatja a még töményebb befejezésben:
Lankadt sziizek, pilledt petuniák
fú.ijátok ránk illatos hm'sonátok!
Akkor úgy sem fújhat játok reánk,
amikor majd sírunkon trombitáltok.

C:supa r:~sztalgikus. fogalom, tücsök, gyerekkor, nyárest, méz
szagu petumak, s hozza a pusztulás, a sír. Am ez a keverés nem
csak egy vers, hanem az egész költészet varázsos jellemzője. Tallóz
zunk benne szinte tetszés szerínt,

Kék csillagát sziklaszín bükk rl,tt
hetykén lengeti már a télizöld;
alatta nagy barlanglakó vadak
csontvázait morzsolgatja a föld. (Séták a Zuglígetben)

Vagy mindjárt a következő vers indítása:

Hogy futsz uelilnk: gyönyörű tarka ló:
bolor:d, makrancos élet!
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Lám, nemsoká megint lehull a hó
s a réteken éjjel hűs lángok égnek.
De jön egy nap, hogy nem lel itt a hó:
lakói leszünk már a semmiségnek. (Hajnal)

Tündökletes erős élet, amely a sírokon tenyészik. Gyönyörűség,

soha nem volt édesség, soha nem volt szerelem, és biztos elmúlás.
Mintha az élet ellentétes pólusainak szüntelen szikrázásából szület
ne ez a költészet, vagy maga lenne a szikrázás. Innen vakító csillo
gása, kápráztató lobbanásai.

Itt azonban míndjárt egy közbevetést kell tenni. Azt ugyanis,
hogy ezt az "élet mellett ott van a halál"-t számtalanszor elmond
ták már a költők. Am a költészetben az ilyesféle gondolatnak nem
mint gondolatnak van értéke (ha van egyáltalában), hanem mint
az idegekben áramló, a költői látásba, a világérzékelésbe beleszí
vódott rendező elvnek. A mulandóság-gondolat, mint alap-életérzés,
mint vers-írásra késztető érzékenység él a költőben (legalább is a
Jékely-féle impresszionisztikus költő-alkatban), amelyet aztán a
konkrét élmény, a nyugtalanító élet-anyag mozgásba hoz, versre in
gerel. A vers (és hozzátehetjük: a költészet) sikere az élmény szug
gesztivitásán múlik, a vers-elemek kiválasztásán, elkeverésén, a
képzettársitások indázásán, a hasonlatok villanásain. Szóval azon,
hogy itatja át az alap-életérzés a vers legkisebb alkotóelemét is,
hogy ölt benne testet.

Vakító lobbanásokról beszéltünk, - igen, mert Jékely Zoltán
égv-egy versében mintha nagyító lencse gyujtópontjába sűrítené a
világ kiválasztott sugarait. Valahol itt van bámulatos szuggesztivl
tása titka. Versíró készsége a mulandóság-érzésbe van beleágyazva,
vers-élményei ebből fakadnak s a verseken belül is efelé törnek a
képek, a hasonlatok, az egymást váltó ellentétek,· szóval ezt szolgálja
az egész költői világlátás.

De illő már példákkal élni. Előbb a vers-indító élményre,
vagyis arra, hogy mi az a megfigyelés, ami versírásra készteti:

Úgy látom egy két évtized se kell még
s melyek nevemmel kisbaltám nyomát
sok éven át derekukon viselték,
a tűzre jutnak mind a kerti fák.

(Eltűnik egy világ)

Most meg a versbe kerülő világ-elemekre: nála a hegy "csont
őrlő sírhalom, az ég hideg templomi bolt", a fű a holtak szívéből

nőtt, a gyökerek, több versben is visszatérőleg. csontokat karolnak;
a szekrényben széltelenül zizegnek sírokról tépett szirmok, levelek;
a bútorok "csontjában megremeg örök lelke medvés rengetegek
nek"; "Déd tükrében egykorú asszonyok kutatják viruló arcuk,
hiába". - De tán elég is. Multtal és mulandósággal van bevonva
minden elem, a sejtelmes ősélet nyomával, hogy úgy érzi magát az
ember, mint virágpompás halottaknapján a temetőben. Édesség és
múlás balladai töménységben.
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Balladai - Jékelyről szólva egyszerre nagyon fontos lesz a szó.
Más költőkben is feléled a mult, más költőket is túlnyomóan az
emlék ihlet. Kosztolányira is jellemző, meg is irta magáról, hogy a
mult titokzatos erővel vonzotta s Babitshoz írt egyik levelében az
eltünt idő fanatikusának vallotta magát. S Jékelyvel talán még en
nél is közvetlenebbül rokon vonás benne, hogy nem annyira költői

témákat (szerelem, haza, társadalom, stb.), hanem életérzéseket írt
meg, mégis költészetében az emlék szelíd fénnyel tündököl, vagy
"dús" színekben éled ujra, érzékletes elevenen dacolva az idővel és
nem ebben a könnyes, tömjénes és balladás kísértetjárásban. Er
délyi sajátosság ez Jékelyben ? Bizonyos, hogya "kishaza" sugal
latos földje és történelme is belejátszik. Amit Ady, a partiumbeli
Ady, a varjakkal, a sustorogva idézett multtal, a bibliás nyelvvel
fel tudott kelteni, azt ó legjava verseiben balladai levegövé sűríti.

S 1936 körül, fiatalkori lírájának leggazdagabb évében, szinte mín
dennapi leírásaiban is életre tudta hívni. Elég példának A maros
szentimrei templomban című vers-remeklés, vagy a csodálatos Ka
lotaszegi elégia.

A templomkertben most a fák virága
szagos, habos hullámzó rengeteg,
alatta meggypiros ruhába jár a
kicsi Agnes, kankalint szedeget
s hűvös zöld fűben fehérlik a lába.

A dombokról hallatszik csendes ének,
köves földben cseng-peng acél kapa;
verejtékükkel lágyitják a népek
immár tiz elsuhamlott százada
e földön, hol a halottak is élnek.

A cinteremben nyílik már a kosbor
süppedő, fátalan sirdombokon,
hol úr-parasztok alszanak papost6I
s minden tetem hasonlít és rokon,
örökségként ősrégi századokból . • •

Bizony ez csodálatos hang, a százados erdélyi népballada hang
ja, abban szólal meg a mai (ma már talán tegnapi) kalotaszegi élet.
De nemcsak régi ballada-hang, hanem közben a modern költő, a
Nyugat-utáni költő hangja is, aki a balladás versben is észrevétlen
modernebb nyelvhasználattal él s aki (bár a fenti idézetben nem
mutatkozik meg) kikísérletezte már magának a népi ízek és a mo
dern fogalmak, groteszkségek sajátos. nyelvi ötvözetét. És éppen
abban a versében, amit még említenünk kell, a Csillagtoronyban
című, hogy így mondjam, lírai összegezésben, amely az ifjúkori köl
tészet csúcsa, teljessé válik ez az ötvözet: s míg például s6malmi-ló
utján döcög ott a Föld, zilált felhő-archipeláguszokúsznak körü
lötte. Az életérzéseknek ugyanis, - ezért került ide a Csillagtorony
ban - van az emberben alakulásuk, lassú érlelődésük s előbb vagy
utóbb, végül is ismeretelméleti kérdéssé válnak: vajon miért olyan
a lét, amilyennek érezzük? A Csillagtoronyban Jékely Zoltán első
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nagy körültekintési kísérlete, nemcsak a csillagokra, hanem a csll
lagokon túlra, a lét értelmére, a felsőbb rendre, vagy rendezésre. S
bár "szikra reményt nem lel ebben az örök éjben" s minél többet
látnak a lencsék "aként gyarapszik benne a reménytelenség" 
mégis eget tapogató, reményre vágyó felmagasulása tulajdonképpen
költő-magatartásánakaz ellenőrzése (elég-e siratni az életet ?), kí
sérlet a lét értelmének a kibogozására.

S erre természetesen szükség van, nem azért, mintha a költé
szetnek végül filozófiai gondolatokat kellene illusztrálnia, hanem
mert az életérzések, ahogy az ember az időben él, maguktól alakul
nak, mélyülnek, mind több és több tapasztalatra támaszkodnak,
egyre tágasabb és tágasabb életigazságokra kell kiterjeszteni érvé
nyüket. Azt mondhatnám, ha nem is logikai úton, hanem a maga
lassú, biológiai eszközével az élet ellenőrzi magát. A fiatalkori ha
lál-szorongásból kikopik a fiatal lélek friss megrendülése, az ember
hozzászokik, hiába, a mulandósághoz, vagy ha nem is tud vele bé
két kötni, ahogy Jékely Zoltán lényegében sohasem tud, magatar
tása mégis veszt szűzi eliszonyodásából. Le is záródik 1940 körül
költészetének első nagy korszaka, maga mintha meg is torpanna,
hangot vált, feloldja verseinek tömény hangulatait, s ő, aki mindig
a maga balladai kincsesházból csent tárogatóján játszott, (legföl
jebb átplántált valamit a modern franciák lebegő sanzon-költésze
téből), most Ady, az öreg Ady hangjával kísérletezik, úgyhogy pél
dául a Róma, 1940 című versében még jellegzetes jelző-visszaveté

seit és nyomatékos szeismétléseit is felölti. Igaz, mindez csak átme
net. Jékely hamarosan visszatér régi hangjához, vagy igazánból el
sem búcsúzott tőle, hiszen ugyanebben az évben irta a Lázár halá
lát, amely méltó párja híressé vált leíró verseinek, ha nem is éri
utol a Nizsinszkihez sejtelmes mélységét, vagy az abesszin harcosok
ról írt Apotheozis drámai erejét. De az irodalmi köztudat kegyetlen,
számon tartotta ezt a megtorpanást, holott itt lényegében a vers
adó életérzés lassú és természetes átépűléséről volt szó s a következő

évek termésében is nem egy jelentékeny vers akadt. (Téli varjúhad
fohászkodása, Archeológia s főként azok az egy-egy lélekzetre mért
sanzonok, amelyeknek Jékely olyan magányos mestcre, hogy költé
szetéről szólva tulajdonképpen külön kellene beszélni róluk, gondo
lok itt olyanokra, mint: a Jairus leánya, Az alkonyat, Homokóra,
Önemésztő szándék, stb.).

Amellett, azt tudomásul kell venni, hogy a költők ki vannak
szolgáltatva az érzelmi élet korral járó változásának. a belső ihlet
búvópatakszerű lebukásának és új feltöl'ésének. (Ez Ady, Babits,
Kosztolányi művén is világosan kímutathntó.) Különösen az a költő,

aki, mint elképzelésem szerint .Iékolv Zoltán is, írásközben teljesen
az ihletre hagyatkozik és rendszerint egy ihletből ír, s így vállalko
zásait védtelenül aláveti a pillanat kényének. Persze ezt, mármint
a pillanat szerencséjét, az ihlet jóindulatát, teljesen kikapcsalni nem
lehet; de az a költő, aki belső kontomnlációit Weöres Sándor által
oly találóan elkeresztelt "költői félgyártm,~nyokba" gyüjti, köny-

208



nyebben gyűri le a rossz pillanatot, s tartalék anyagának a birtoká
ban könnyebben old meg hosszabb ihlet-szakaszt kívánó, nagyobb
vállalkozásokat. Márpedig a líra, negyvenen túl az apróbb lírai erek
elapadván, valamiként megkívánja a nagy vállalkozásokat, az ifjan
megpendített témák véglegesebb kidolgozását, az évtizedes tapasz
talatokkal gazdagabb életérzések új rögzítését, esetleges filozófiai
megoldásukat. Az olyasfajta költői összegezést, amelyet Kosztolá
nyi végzett a Hajnali részegségben, az Enek a semmiről című ver
sében, de mondhatnók az egész Számadás kötetben.

És éppen ez az, amiben a tizennégy éves hallgatás után meg
jelent "Tilalmas kert" kötet utolsó részeiben megadja, helyesebben
megízlelteti velünk az ifjúkori nagy lírához méltó folytatás gyü
mölcseit. Nemcsak a leíró-féle vershang kap valami idő által rára
kott többletet a Futballistákban, a Középkori fametszetben a régi
hez képest, hanem néhány nagy versben, melyeket ugyan nem emel
ki eléggé a gyengékhez túlságosan elnéző válogatás, a hajdani
könnyes, tündéries . világ-siratás hatalmas apokaliptikus víziókba
érik be. Víziókba, amelyekben egyszerre él komor fenségben a lét
gyönyörűsége és a pusztulás, az összerontatás borzalma s melyeket
egy kopárabb, az olcsó díszeket félrehajító s már-már az öreg
Vörösmartyra emlékeztető felajzottság és pátosz feszít. Egy filo
zófiai eredményre nem jutó, de valahogy mégis az emberi bölcseség
mélységével átitatott, a keserű és az édes minden ízét magamögött
tudó világérzékelés áll a Madár-apokalipszis, a Múzeumlátogatás, a
Kirándulás a Husvét-szigetekre és a legnagyobb, a legfenségesebb:
Az utolsó szó keresése apokaliptikus látomása mögött.

Hadd álljon itt ízelítőnek belőle egy töredék; ebből is kitetszik:
milyen nagy pályát futott be Jékely Zoltán:

Nincs meditáció, csak látomások.
Sirás sem volt a végső perceken.
Hét Angyal nélkül, Trombitaszó nélkül
rontattunk össze, mint a fazekas
edényei. Az agy gigászi tornán
bizonyította, hogy emlékezik
s titkokat fejt a szörnyű rianásban.
Tán az Igét kereste, mely vala,
hogy azt kiáltsa végső szó jogán is 
Csak percek voltak akkor, nem napok.

Rovástalan zúg az idő a térben;
nincs több napóra s kalendárium.
Pedig voltak kedves naptáraink is
melyeket újév hajnalán cseréltünk,
talán tízezer éve mindig így 
Keresd benne az utolsó rovást:
"Hamletet láttuk. Kész az új ruhám."
aztán néhány üres oldal után: .
"Hasadj meg Föld, keljetek föl, halottak
hogy mi menjünk be alája halottnak."

209



TIZENHETEDIK SZÁZADI FRANCIA KÖLTŐK

A reneszánsz nagyszerű lírájához képest a tizenhetedik század
francia költészete szegényes, szürke. A kornak vannak nagy dráma
írói, de nagy költői nincsenek. Nyoma sincs már a reneszánsz magas
költői öntudatának; verset írni egyre inkább szalon-játék, társadal
mi szórakozás lesz. Közhely: ha valaki nagy Iírát keres a tizenhete
dik század francia irodalmában, olvassa Racine - drámáit. De azért
Malherbe-től, aki elsőnek teremtett rendet a reneszánsz "anar
chiája" után, Racine-ig, akadnak jó, szép, friss versek, s nemcsak a
század első harmadának "átkozott költői" írtak ilyeneket, hanem
még az olyan szalon-költők is, mint Voiture, a Rambouillet-palota
orákuluma, vagy a könnyed Benserade. Néha fölhangzik egy-egy
zordabb hang is, mint Patrixé, s olyan megragadóan egyszerű és
mély vallomás is, mint Racine vallásos verseié.

Ennek a kornak a költészetéből mutatunk be az alábbiakban
néhány szemelvényt.

Francoís de Malherbe (1555-1628):

ZSOLTÁR

(Lauda anima mea Dominum)

Ne higgy már, lelkem, a világ igéretében;
Fénye mint az üveg és kegye mint a szélben
Nyugalmát soha nem találó áradat.
Mondj búcsút végre a sok hívság-kergetésnek;

Az Or az, aki éltet;
Űt szeresd: az Urat.

Hitvány vágyunk szerint életünket hiába
Pazaroljuk egy-egy király szolgálatára,
Tűrve a megvetést, s térdet hajtva neki.
Ereje semmiség; sorsunkkal egy a sorsa,

Ű is ember, s a tompa
Sír őt is elnyeli.

Puszta por s hamu lesz, mihelyt lelkét kiadja,
Ma oly pompázatos, fennhéjázó hatalma,
Mely kápráztatja a világ tekintetét;
S nagy sírjában, ahol még hivalog kevélyen,

A föld férgei éhen
Falják majd tetemét.
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Ott a világbírók, békebírák s a fényes
Hadistenek neve egyszerre semmivé lesz;
Nincs már hívük se, ha nincs többé jogaruk,
S velük együtt zuhan majd a közös bukásba,

Ki szolgaként imádta
Szerencsecsillaguk.

Jean de Lingendes (1580-1616):

DAL

Phil is e szil alatt, amíg
Legeltette bárányait,
SZOm01"Úan és elmerengve
Ezt írta egyszer csendesen
Ujjával a parti fövenyre:
"Alcidon az én mindenem".

Nem remélhettem, hogy szava
S hűsége hosszan tartana,
Mert röpkébb anyagon, hitéhez
Hasonlatosabb szöveten
Nem is igérhette az édes
Kis pásztorlány magát nekem.

Lám, amíg írt, egyszerre egy
Csöpp fuvalom kerekedett,
S rebbenésére semmivé lett
Azon nyomban a fövenyen
Az állhatatlan szép igéret
gs szívében a szerelem.

Franccis de Maynard (1582-1646):

BÚCSÚ PÁRIZSTÖL

Párizs, Isten veled, végképp Isten veled!
Tömjént áldozni a szerencsének meguntam.
Bár látnám mielőbb erdős bérceimet,
Hol semmi nem zavar, s minden kedvem szerint van.

Ott szemkápráztató kincsre nem szomjazom
És nem kívánom ott gyarapítani részem:
Amit elődeim hagytak rám, a vagyon
Az Udvarhoz kevés, de épp elég vidéken.

Amióta tudom, mily romlott a világ,
S hányszor tagadja meg az érdem igazát,
Békét szívem csupán e.magányban találhat.

Magamnak szentelem itt minden percemet.
Szabadnak lenni jó, s a szolgaság gyalázat
Annak, ki a maga királya is lehet.
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Pierre Patrix (1583-1671):

ALOM

Eszembejut az éj, mikor a kór megölt,
S együtt fedett el egy szegény pórral a föld.
tn, nem tűrhetue, hogy ott van a közelemben,
Mint rangbéli halott, így szóltam neki fennen:
"Tágíts innét, bitang, másutt rohadj, ne itt !"
- Semmiféle jogod nincs már hozzám, hogy így
Nevezz! - felelte ő pimaszul a beszédre. 
Menj te magad, bitang, a bitangok helyére!
Itt egyformák vagyunk, nem parancsolsz nekem,
Szemetemen vagyok, s te is a tieden. .

Vincent Voiture (1597-1648):

DAL

Ezt, ha babér neki menten
Az Udvarban n-em terem,
Azt a féltékenység - engem
Sírba visz a szerelem.

. Prometeuszt a kegyetlen
Karvaly tépi szüntelen,
tlve marad mégis - engem
Sírba visz a szerelem.

Itt e völgyi kis ligetben
A minap keservesen
Azt zokogta Tirzisz: "Engem
Sírba visz a szerelem".

Lágyult a szíva kövekben,
S Ekkó fái csendesen
Adták szájról szájra: "Engem
Sírba visz a szerelem".

Tristan l'Hermite (1601-1655):

A SZÉP KOLDUSLANY

Mennyi vonzó báj, mennyi szépség
Ezen az ifjú arcon itt !
Mintha csak cáfolná beszédét,
S meghazudtolná rongyait.

A termetén sanyarú göncök,
De árvák éke ez a lány,
Olyan, mint ritka drágagyöngyök
Egy rubin doboz bársonyán.

Szemei szikrázó zajirok:
S haja, ahogy szétszórva csillog,
Valóságos kincs-kirakat.

Alamizsnát mért esd az ajka,
Mikor kész arany-zuhatag,
Ha csupán a fejét lehajtja?
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Isaac de Benserade (1613-1691):

VERS DALLAM RA

Sápadok, pirulok, ha közeledben állok,
S te nem. is gondolod, hogy érted szenvedek.
Artatlan gyilkosok, megö-ltök, szép szemek,

S nem is tudjátok, mit csináltok.

De bár a szívemet elemésztik e lángok,
S el nem kerülhetem szomorú végemet,
Aldanám holtomat, gyilkol6 szép szemek,

Ha tudnátok, hogy mit csináltok.

Jean Racine (1639-1699):

LAUDES

Töri már a hajnal vílága
A nap útját, amely nyomában felragyog.
Minden mosolyog a fény első sugarára.
Démonok, éjjeli árnyak, távozzatok!

Fussatok, csalárd csapat, álmok,
Vad ellenségeink, vak éj szülöttei,
S távozzatok velük, képzeletünket álnok
Képekkel nyűgöző dolgok emlékei.

Lelkünk a fény Urát dicsérje,
Mig végzése szerint lejár létiink sora,
S utols6 hajnalunk old6djék át a délbe,
Melynek nincs reggele és nincsen alkonya.

......
A nap áttör az éj homályán,

Az égre lövi föl tündöklő sugarát,
És áthatolva a természet sűrű fátylán
A mindenségnek új színt és új Jelket ád.

o Krisztus, egyetlen vílág vagy!
Egyedül a te szent fényednek h6dolunk.
Lelkünk eléd borul; ó hallgasd meg imánkat,
S vesd isteni igád alá akaratunk.

Alerényében bízva vétkes
Lelkünk gyakran el-elalszik esztelenül.
()rök fény, jőjj, siess, hajolj le a szegényhez,
Ki a komor halál zord árnyékában ül.

Rónay György fordításai
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SZEGÉNYEK KINCSE
Irta Bohuniczky Szefi

Kovácsékhoz betoppant a baj és akkor elszökött a nevetés. Pedig ez
volt minden kincsük. Valaki mindig tudott tréfát, ha nem tudott, bolondot
tett magából és nevettek. Egyszerre elment a kedvük és csend lett. A
csendet gyorsan meghallották a Hegyláb utcában. Mert rövid utca volt
és alacsony, mintha dirib-darab skatulyákból ragasztották volna össze.
Nagy hegy állt a házak előtt és hiába szidták: míért vagy te az orrunk
előtt? nem látunk tőled semmit, - a hegy makacsari a helyén maradt.
Sötétséget, hideget dobott a viskókba,' a lakók fáztak akkor is, ha másutt
olvadozott az aszfalt. A hegynél csak a kíváncsiság volt itt nagyobb.
Sorra belestek Kovácsékhoz, sajnálkozás kezdődött és tanácsokkal je
lentkeztek. István napestig szaladgált, tartós munkáj a mégsem lett. Vagy
téves címre futott, vagy kiderült, hogy az igért mennyország koholmány.
A felsült ember hamarosan világosan lát. Eszti fölnézett a teknőhabról,

rnert mcstanában napestig mosott-vasalt és azt mondta: tegyük be az
ajtót; tudom, nevetnek rajtunk és ha nyitva van, meg kell őket hallgatni.

Mert a bajbajutottnak. akármilyen kölletlenül, az idegenektől el kell
mindent fogadni. Pedig hányszor mondták, István a dologban nem bű

nös, egyszerűen feloszlatták a kertészetet és házhelyekre darabolták,
kertészek helyett építőmunkások hordják most ott a maltert. Ez igaz
volt, de az emberek akkor kételkednek legjobban, ha fájdítják vele a
másikat.

Aztán jött egy nehéz nap. Hirtelen sokminden történt.
- Minek sírni, mindig volt valahogy - morogta István.
Eszti szemei szikráztak :
- Volt, de mindig rosszabb!
- Látom, haragszol Eszti.
- Nem haragszom, de a gyerekek már sápadtabbak. Nem csoda,

hígabb a levesük, elmaradt a hús, már a kenyérszeleteiket is vékenyí
rom. És hiába mondom nekik, ne siessetek a levessel. isszák mint a tejet
és utána úgy néznek rám, mintha becsaptam volna őket.

Csend lett, csak a szappanhabba áztatott ruhák pisszentettek aprókat.
A gyerekek alig széledtek játszani, hamarosan vísszanyargaltak:
- Édesanyám, éhesek vagyunk!
- Menjetek a kamrába, keressétek meg akisegeret !
- Ne tréfáljon. édesanyám!
- Dehogy tréfálok ! Mult héten bevert az eső két kis egeret, de ma

reggel már nem láttam őket. üres kamrából elszökile a vendég! Men
jetek csak játszani, ebédre majd kaptok jó zsíros pampuskát!

Mikor magukban maradtak, István felnézett:
- Nem bánom Eszti, írjuk meg a cédulát.
Együtt fogalmazták finoman: "Hegyilevegős szép szobában, tiszta ágy

kiadó". István elvitte és feltűzte a villamosmegálló közelében egy vil
lJanyducra. Utána visszajött, elfoglalta helyét a tűzhely mellett. Hamaro
san megjelent egy sárgahajú lány. A szürke homályban úgy festett, mint
füstös falon piszkos rézedény.

- Tépett söprű - gondolta Eszti és mosta a ruhát, mintha nem
érdekélné.

- Itt az ágy? - kérdezte a lány.
Eszti, mielőtt felelt, Istvánt leste és haragos lett. Az ura arcára szeny

nyes nevetés olvadt.
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- Minálunk volt, de már érdeklődtek - mondta.
A lány nekidölt a falnak, mintha plakát előtt csodálkozna. Végül

sértődötten, köszönés nélkül távozott.
- Ezt hát elröpítetted - mondta István.
- Sajnálod?
István csöndben mcsolygott.
- Miattam futhatsz utána, hozd vissza!
- Eszti, nem értelek ...
- Én se tégedet! A gyerekeid éheznek és itt kuksolsz napestig a

konyhában.
- Tudod, hogy mindent megpróbáltam.
- Meg. De az Ikát hiába mondom, a trógerség neked derogál. Én

hordhatom haza mások szennyesét, ronggyá dolgozhatern magamat, olyan
vagyok, mint a kóró, de neked derogál.

Tudta, hogy igazságtalan, de nem birta abbahagyni. Folyton István
szennyes nevetésére gondolt és addig lármázott, míg össze nem vesztek.
Otthagyta a teknőt, asztalra borulva sfrt:

- Mert mindent vállalok és megcsúnyultam, azért lettél ilyen. Igy
jártam én a [óságommal.

- Mit fogsz rám, Eszti ?
- Láttam, hogy nevetgéltél ...
- Kellett nevetnem, hogy mi most már mindennel megjárjuk.
- Csak ezért? - nézett föl Eszti és letörölte könnyeit. - Ne hara-

gudj István. Az én fejem már nincs helyén! Tegnap siettemben tiloskor
szaladtam át az úton, elcsípett a rendőr és elvitte két forintomat. Még
jó, hogy több nem volt nálam.

- Lesz még nekünk Eszti jobban! Nézz aszemeimbe !
Éppen egymáshoz értek, de a kőzépső gyerekük berontott, átnyar

galt közöttük és bebújt a szobába. Nyomában cingár vörös ember ugrott
be dühösen.

- Ki maga?
- A sarki borbély! A kölykük bedobta kővel az ablakunkat ! Húsz

forint, vagy megyek a rendőrségre.

- Honnan tudja maga, hogy ami Janesink volt?
- A többi elinalt, ezt elcsíptem.
- Tartotta volna meg!
A vörös ember dühösebb lett. Ami igaz, igaz, a gyerek volt az erő

sebb, kíszökött a kezeiből.

- Fizetnek, vagy menjek?
- Nem kell annyira sietni, szólítsuk előbb a gyereket. Jancsi! Gyere

elő Jancsi!
Szusszanás se hallatszott. Eszti söprűt fogott, a gyereket kikotorta

az ágy alól.
- Ha nekem hazudsz, agyonütlek ! Te voltál?
- Édesanyám, én ...
Csend lett, a haragos szemek megenyhültek.
- Látja, kár mindjárt a rendőrséget emlegetni. Menjen nyugodtan

haza, láthatja, mosok, a pénzét reggel megkapja. Minket ismernek a
Hegyláb utcában.

Alighogy a borbély elment, belépett helyére egy töpörödött anyóka.
Olyan volt az arca, mint fán felejtett bőralma. aszalódott, ráncos, de el
szánt. Mielőtt belépett, fonottkosarát surrantotta a konyhába. Látszott
rajta, helyben vagyok, ki nem dobtok.

Eszti riadtan csapta össze kezeit:
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- Öreg mama, összevesztek?
Az anyó helyet keresett magának és neheztelni kezdett.
- Nem nagyon örültök nekem.
István feltalálta magát.
- Kicsit meglepődtünk, de lássa mama, számítottunk magára, majd

nem kiadtunk egy ágyat s a végén visszatartottuk.
Ekkor az elszökött nevetés hirtelert beállított közéjük. Eszti kezdte

el, István folytatta. A gyerekek is meghallották, berontottak, úgy illik,
ha történik valami, ne maradjanak ki az esernényből, Körülállták a mama
kosarát, addig mocorogtak, míg fölpattant a teteje. De dohos rongynál
nem láttak egyebet, erre megnehezteltek és elvágtattale

- Hogy vannak a rokonok? - kérdezte István.
- Azok jól!
- És nem féltették az úttól?
- Úgy tettek, nem látják, nem tudják.
- Akkor csúnyán összeveszhettek !
- Gondoljatok, amit akartok.
- Úgy látszik, ahol vagyon van, ott nincs minden rendben, mert

van házuk, földjük, malacaik, tehenük és mégis eljött tőlük.

- Csak éppen eszük nincs - mondta a mama határozottan és görbe
mutatóujját a levegőbe emelte. - Jegyezzétek meg, szegény a gazdag
gyerekeinél ne húzza meg magát. Akárhogy kerülgeti őket, utjukban
van és dolgozhat kettő helyett, a falatja panaszos. A kenyerükből akár
milyen vékonyat szeltem. duzzogtak. a kockacukrot előttem számlálták.
a húst titokban rágcsálták és még rántottlevesből se merték tele a tá
nyéromat, Erre azt mondtam: inkább koplalok szegényekkel, mint sor
vadok gazdagok között.

Nagy lett a nevetés.
- Csakhogy megint jókedvünk van - kiáltott föl István.
A mama bátrabb lett:
- Én nagy szerencse vagyok! Meglássátok, gyüjtögetek nektek for

gácsot, teli lesz akamrátok télire. Hozok én nektek mindent! Meglás
sátok!

Erre egyszerre olyan bátor lett a nevetés, úgy érezték. többet el sem
bújik a konyhában. István fölkelt:

- No mama, ha maga szerencsét hozott, elmegyek én is, megpró-
bálom!

- Délre megjön? - kiáltott utána Eszti.
- Meglátjuk!
Eszti a kimosott ruhát fölteregette és Íehozta a padlásról a száraz

vasalnivalót. Igy ment hetek óta mindennap. De a vasalást, amit pedig
máskor szeretett, mert közben csendben önmagával beszélgethetett, most
délutánra haavta. Nekilátott pampuskát készíteni. A főtt kruplit áttörte,
lisztet szórt közéje, pogácsákat pacskolt és forró zsírba dobta őket. Mikor
a zsír kísercegte magát és két oldalukon pirosak lettek a pampuskák,
kiabált agyerekekért. öregmama föléledt a szundításból és hamarosan
egymást túlharsózva követelték falat jaikat. Alighogy eltisztultak a pam
puskák, már kérdezték: mí Iesz a vacsora?

- Kolbász, töpörtő! - nevetett Eszti.
Mind vele tartottak, mert az ember előbb-utóbb neveti, amit kí

ván, de meg nem kania. Aztán csend lett a konyhában. A gyerekek ját
szani széledtek. anyóka a hűvös szebában szundikált. Eszti föltette a
vasalóruhát, előkészftette a vasalást, de hirtelen gyönge lett. Mert amit
másokkal együtt könnyen elbirunk, egyedül maradva sokaljuk. Pedig
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ez a nap. Ilyenkor az ember hirtelen elfárad, kiül a küszöbre és azt
gondolja: élek és nem tudom, miért? Azt se tudom, hogy bírhatom el?
Hiszen vak lettem, már nem látok az életemből semmit.

Szomorúan ült a küszöbön, A tolakodó hegy bokrait nézte, a szik
lák felett billegő vézna fákat, utána kinyujtotta a nyakát és látott az
égboltból egy keskeny szalagot, melyet a felhők között bujdosó napsu
gár egyszer kékre, máskor szürkére festett. Messze az utca porában
gyerekek lármáztak, porkarikák kerekedtek, aztán csillogó szemekké vál
va közeledtek és ahol nyitott ajtót találtak, beosontak. Eszti fölkelt, be
csukta a konyhaajtót, a gyerekek után ment és kiabált. De azok úgy
tettek, nem hallják. Már a legkisebb is tudta, mít tegyen, ha anyja hang
ját hallja: kis fenekét fölemelte, és ügyesen bújt a nagyobbak közé. Eszti
megbírálta élő gyermekeit és egyetlen halott kislányát kezdte dícsérni.
Mert a halottak mind ártatlanok; a szeretet szépít, megbocsájt és minden
árnyékot az élőkre borít. Kisírta magát és megnyugodott. Bement va
salni a konyhába és mert jól esett a sírás, elkezdett munka közben a
halott kislányával beszélgetni:

- Látod, nehéz anyádnak, angyalkám, nincs senkije. Ha élnél, te itt
ülnél mellettem és mondanád: ne szomorkodj anyucíkám, csókolj inkább
meg! Ugye mondanád? De hiába hivlak, nem gyössz, Csak egyetlenegy
szer láthatnálak! Te voltál a legjobb, a legszebb, azért hagytál itt ...

Vasalt, sírt és beszélgetett. Már megnyugodott volna, de még egyre
kívánta a sírást, Könnyeitől ujjászületik az ember, a bánatot elviszi és
reményt csepegtet a helyébe. Csak a Hegyláb utcában észre ne vegyék.
Unják már a sírdogálást. Pedig egy éve sincs még, hogy a kislányt el
temették, de az emberek olyanok, ha vigasztalnak, engedelmességet kö
vetelnek és végül úgy tesznek. mint aki nagyot adott és nem kapott érte
semmit. Sokalják, pedig pénzükbe se került. Eszti, hogy meg ne lássák,
becsukta a konyhaajtót és egyszerre oly magába lett, hogy már nem is II
kis halottal, hanem Istennel kezdett beszélgetni:

- Segíts meg bennünket, add, hogy érezzelek, mert akkor minden
könnyű. Vigyázz Istvánra, nézz a gyermekeimre és nekem bocsássál meg.
- Mintha valaki felelgetett volna: Ne félj, mert ha nem is úgy lesz,
ahogy kívánod, a végén mégis jó lesz.

Jókedvű lett, kinyitotta a konyhaajtót. A küszöb előtt feketerigó ug
rándozott, annak kellett valamit mondani:

- Ugye, félsz már atéltől? Itt lesz hamarosan és el kell bújnod a
fészekbe. Azért most ugráld ki magadat és ne búsulj: tél után jön a ta
vasz ! Semmi rossz se tart örökké, engemet is ez vigasztal ...

A rigó ÚI!V tett, mintha hallaná, végül felrepült egy fára. Eszti meg
nyugodott. Jól esett, hogy finomabban beszélhetett magában, mint han
gosan. Az élők mindenen nevetnek, de Isten, a halott, és a madár meg
hallgatta türelmesen. }1;s milyen jó magukban beszélgetni. Gyorsabban
megy a munka; már kivasaita az összes ruhát, úgy puposodik előtte.

mint habhegyecske.
Este lett, homály szitált a konyhába. Csendesedett a Hegyláb utca,

vacsorát kellett készíteni. Stercet sok lisztből. kevés zsírori. A pörkölődő

szagrá berebogtak virgoncan a gyermekek. Öregmama is fölébredt, kö
rűlülték az asztalt és versenyben kiabáltak:

- Nekem többet! Nekem mégtöbbet ! }1;n vagyok a legnagyobb!
Hallgassatok. én vagyok a legöregebb!

A sterc fojtott, mégis elfogyott; a lábos feneke fénylett, mint a tükör.
Aztán csend lett, álrnosak voltak, lefeküdtek. Eszti kiállt az ajtóba,

hol marad István, kérdezgette magától és minden zajra lépett egyet,
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aztán visszaszontyolodott. Sötét volt és csend. Este a Hegyláb utca meg
hal. A hegy megnő, s mintha lábakat kapna, úgy tűnik, közelebb lé
peget. Süt a holdvilág, de a keskeny úton csak egy vékony szalag le
beg. Néha felrebben a falakra, ezüstöt csobbant a bokrokra és végül az
utca fehérben ázik és reszketni kezd, mintha a magasban játszana valaki
az összefűzött skatulyákkal.

Végre lépteket hallott és szaladni kezdett.
- Hol volt?
- A kíváncsiak hamar megöregednek !
Eszti tudta, hagyni kell, István csak akkor beszél, ha kedve van.
- Legalább mondja meg, a csomagban mit hozott?
- Valamit! Keltsd fel agyerekeket !
- Ettek már, aludjanak.
- Mit ettek?
- Stercet.
- Akkor keltsd fel őket: más a kolbász, mint a sterc.
A gyerekek 'a jó szagrá maguktól felébredtek és öregmama ment

utánuk, mint a csibék után a kotló.
Ha bőven van étel, csendben megy a falás, ha kevés van, nagy zaj

jal, Iármával. István is csendben tömte magát és a végén hagyta, hogy
rája kapaszkodjanak, úgy ült közöttük. mint megrakott májusfa. A két
szeme izzott, de a beszéddel várt. Akkor esik az jól, ha már csenddé
fojtva a szemekben ül a kíváncsíság.

- Te mondtad nekem Eszti, hogy menjek az Ikához.
- Csak példálóztam.
- Elmentem. Jókora csomagot szállítottam a Pasarétre lés egyet a

Rózsadombra. Itt állt utamba a szerencse! Azt kérdi az úr, olyan magas,
laza ember, mint egyelkelt kalács: - maga erős, egészséges ember,
miért lett csomaghordó ? - Mert - mondom - kertimunkás vagyok, a
kertet fölszámolták és ősz táján újba nem kezdenek. Erre örömében ki
áltott: - Ilyen emberre vadászok! De mindjárt megbánta, és szomorú
arccal elkezdte sok baját mesélní. Láttam, meg kell sajnálnom.

István két fénylő szemével most biztatta őket, nevessetek ! Aztán
folytatta. - Egyszóval a gazdag ember elmondta mínden baját, hogy hát
manapság legnehezebb a vülatulajdonosoknak, mert ezek igazsáe;talan
idők, boldog, akinek nincs semmije. Elkezdtem neki vigyorogni boldog
ságomban,

- És megszántad - kérdezte huncutan Eszti. István arcára kiült a
rneleg, Úgy nézte Esztit, mintha katicabogár mászkálna a kezén és bíz
tatná: mászkál] bogárkám. csiklandozz, hasznos vagy!

- Nem szántam meg. Alkudozott. Arról volt szó, fel kell ásnom a
kertjét. Hatvan forint, mondtam és a viHamospénz. Ekkor valósággal
síct, - Maga nem tudja, milyen szegényember vagyok én! - De a
vtlla a kertjével mégsem az enyém - mondtam neki. Azt mondja ak
kor: - azt hittem maga jó ember, pedig látom, nem tudja, mit szenved,
akinek manapság van valamije. - Adja el - mondtam, és szenvedés
helyett pénze lesz! Megsértődött, otthagyott. Elértem a kaput, akkor
utánam szaladt: - Hallja, alkudjunk meg ötvenben ! - Hatvan! Kis
ideig farkasszemet néztünk.

István elhallgatott. A dolog nagyon tetszett a családnak, viharos ne
vetésben törtek ki. Nézte őket és azt gondolta: úgy látszik, a nevetés
beotthonosodik megint közérik. Most már élvezte, hogy beszélhetett nekik.

Egyszóval megegyeztünk! Kora délután volt, mindiárt ásásnak lát
tam és végén kimetszettem harminc forint ját ! Nem ment könnyen, azt
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mondja, majd az egészet egybe fizeti. - Mi lenne, mondom neki, ha én
is így gondolkodnék és legvégül dolgoznám le, amit előre kifizetett? 
Jól van, mondta, maga úgyis mindenre tud replikábní. Ahogy ásom a
kertet, egy festett szőke nő bedugta orrát a vaskerítés lécei között és
kérdez: - magának ez a foglalkozása? Ez is, más is. - mondom. Elne
vette magát és belépett a kertbe.

- Jót akarok magának, nekem is van kertem! Ott a villám a sarkon!
Mert én színésznő vagyok! - Elkezdtünk ismerkedni. Persze, meg kel
lett sajnálnom, mert kertje van, villája van és manapság a színészség se
mennyország, - Mit tegyek? kérdeztem. Folásni és füvezni a kertet, a
rózsákat beágyazní, a fákat megtisztítaní, a szemetet elégetni és ha ér
tenék máshoz, tatarozgatni is kellene. Egyszóval kétheti munka. Azt
mondtam: Értek mindenhez, csak pénz legyen! - Mennyi? - kérdi. 
Egy napra hatvan forint és a villamospénz ! - Nem lesz sok? - Nekem
nem! - Azt mondja: Megadok hát kéthétre hatszáz forintot! Rávágtam
művésznő, baj van a kalkulálásban. Az hétszázhúsz forint! Maga na
gyon hideg ember, neheztelt meg. - Ha költ, az vagyok! Ekkor elne
vette magát.

- Lássa, én sem születtem bársonyban, megértjük egymást! és
megegyeztünk. De akkor már várakozott egy picuri mamuka és csapkod
ta csontos, eres kezeit: Hatvan forint, ez rablás! Nekem is van villám,
kertem, de nem engedem becsapni magamat! Én szegény özvegy vagyok,
engemet mindenki megsajnál. - Föl se néztem ásás közben, úgy szól
tam: Nem akarok hívatlanul sehol sem ásni.

- De én azt akarom, ássa fel a kertemet.
- Napi hatvan forint.
- Rabló!
- Rablóval ne beszélgessünk.
- Dehát kihez forduljak?
- Biztosan talál tisztességes embert.
Úgy feleselgettünk, mintha mulatoznánk. Egyszerre sírni kezdett,

hogy gonosz lett a világ, ezt se gondolta valaha, mennyi jót tett és mílyen
hálátlan mindenki. Megálltam az ásásban, vigyáztam. el ne nevessem
magamat; tisztességesen megsajnáltam. Eldölt a dolgom, megegyeztünk!

István elhallgatott, s fölharsant a kacagás. Öregmama kihasználta a
helyzetet, maradt egy alma az asztal közepén, görbe mutatóujjával ma
gához gurította. rágicsální kezdett és a csutkát bátran dobta félre:

- Lássátok, hoztam a szerencsét!
Most lett nagy nevetés. Eszti sokalta. rájuk szólt: - legyetek már

csendben ! De István nem engedte. - Hagyd őket, egyebük sincs! - És
hogy nevessenek tovább, még azt mondta: - egyszóval a gazdagokat
előbb meg kell sajnálni, utána meg kell szidni, végül üzletet köthetünk
velük.

HALA Aranyló fény csordul táguló egekből,

fákról a gyümölcsök kosarakba rázva;
búcsúznak a darvak itthoni egektől 
érett rendbe dől már napjaim kalásza;
sárgul, elöregszik a fű is alattam,
[alevelek hullnak lassan, kergetőzve.

Nem kaptam-e többet, mint amennyit adtam?
Teli szivvel, kézzel ballagok az őszbe.

Surányi István
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AZ űVEGGYÁROS AUTÓJA
Irta: Gerlei József

Élt a Jobbágy-utcában egy gépkocsivezető, abban a házban, melyben
Bruzsáék laktak. Tartozott hozzá egy feleség, egy kisfiú, meg egy kis
lány. Halász úrnak hívták, magas, keszeg ember volt, abból a fajtából,
amelyre azt szokták mondani, hogy kenyérre lehetne kenni. Felesége is
magas volt, nagykeblű, s kövérnek lehetett mondani. Az utcabeli gyere
kek gondolták is, hogy mindent együttvéve Halász úrnak jó lehet. Nem
is volt köztük semmi baj, egy-két esetet kivéve, mikor Halász úr 
enyhén szólva - nem volt hajlandó a cserebogarat lenyelni, s válással
fenyegetőzött.

Halászné nevéhez még hozzá kell fűzni, hogy nagy és élveteg arca
volt, s nem nagyon törte magát azért, hogy becsületesnek nevezzék.
Amellett mégis igyekezett erkölcsös lenni, - nem rajta múlott, hogy
nem mindig sikerült neki. Szeretett például harsányan, zamatosan ne
vetni, s borsos tréfákkal traktálta az asszonyokat. Különösen nagy gon
dot fordított a fiatal lányok oktatására. Saját lányát még nem nevelhette
kedve szerint, mert mindössze két éves volt, kisfia sem több háromnál,
s egyelőre semmit sem értett anyja tréfáiból, - akárcsak az apja.

Bruzsa Sanyi otthonos volt náluk. Ha kellett, boltba szaladt, ha meg
Halászné szaladt el valahová - Istenem, hová? - akkor Peti és Agi
mellett maradt, játszott velük, mert az egész házból, az egész Jobbágy
utcából csak az ő kezébe adták oda azokat a játékokat, melyekkel Ha
lász úr elárasztotta a lakást.

De Halászék tekintélyét nem a drága játékok adták meg, hanem
egy nagy fekete autó. Ez a gépkocsi minden délben megállt a ház előtt,

valósággal elfoglalta és beragyogta a szűk utca nyomorát, s amilyen zaj
talanul jött, olyan finoman távozott.

De csak a felnőtteknél volt sikere, akik már tapasztalásból tudták,
hogy ha eddig nem tudtak egy ilyen kocsit venni, ezután még kevesebb
alkalmuk lesz rá. A gyerekek előtt azonban még ott állt az élet, ők fu
karság nélkül fitymálták is, ahogy tíz-tizennégy évükhöz illett. Tragacs
volt, semmi kétség, a vak is láthatta, öreg skatulya, hasonlított egy do
bozhoz, ráadásul kurblizni kellett. Nyugodtan rugdosták a kerekek töm
lőjét, akár egy vén gebe lábait, míg rájuk nem szóltak az ablakból. Ak
kor aztán továbbálltak. kezüket lyukas zsebeikbe süllyesztették - úgy
sem használhatták másra - s távoli köpésekkel jelezték, hogy egy fil
lért sem adnának érte.

Nem csoda hát, ha Halász úr nem nagyon bízott bennük. Csak Sa
nyival tett kivételt; megtörtént. hogy a gyerekek gyűrűjéből is magához
hívta, maga mellé ültette, kocsikázott vele, s egy kis körút után letette
a Hősök terén, a Nyugatínál, vagy a Petőfi Sándor-utcában, mert volt
ott Sanyiéknak egy házmester rokonuk. De nemcsak olyan egyszerűen

tette le, hanem ajtót is nyitott neki, mint egy kis hercegnek. A járó
kelők bizonyára annak is nézték volna, ha ruhája nem olyan kopott.

Igy esett, hogy magukkal vitték karácsonyeste is az üveggyárosék
hoz. A házba persze nem léphetett be, de benn ülhetett az autóban, míg
Halászék - a ház cselédeivel együtt - boldog ünnepeket kívántak a
gazdáéknak. s ajándékokkal megrakodva visszajöttek.

S mílyen figyelmes volt Halász úr!
- Majd vigyázol addig, Sanyikám. a kocsira - mondta, mintha

egy ilyen nagy kocsira még vigyázni kellene.
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Sanyi belement a játékba; nem neki volt szüksége rá: Halászék
rajta keresztül élték ki dicsvágyukat. O volt az a proligyerek, akire rá
bizhatták a játékokat, beültethették az autóba, s szemében találkozhat
tak azzal az éhes csodálkozással, mely annakidején az ó szemükben
csillogott.

Halász úr előre kinyitotta neki a kocsi ajtaját, s úgy hagyta, míg
visszament a családjáért. Szerencsére nem volt az utcán egy szál gyerek

-sem, hogy lesújtó tekintete Sanyít kisérje. Úgy látszik, egytől-egyig most
érezték szükségét, hogy a Garai-térre menjenek, s egy fenyőgallyal, vagy,
akire ezen a szent napon letekintett a szerencse, egy valóságos fenyő

fával térjenek haza, rnelyért bizonyára maga az árús sem kért volna
pénzt, ha észreveszi. .

Sanyi befészkelte magát a hátsó ülésre s várt. Nemsokára Halász
úr is megjelent karján a két gyerekkel. Halászné külön jött, s ebben a
pillanatban bizony senki sem mondta volna meg, hogy nem ő a gyáros
felesége. Ezüstróka volt rajta, egy barátnőjétől kérte kölcsön, aki csak
kimondottan jólszituált urakkal foglalkozott. Ilyen puccosan nagyon kü
lönös hatással volt Sanyira. Volt a bőrének, a partömjének egy borzoló
illata, mely még egy ekkora gyermeket sem kímélt meg. Voltak szavai,
mozdulatai, malyeket mások nagyon közönségesnek találtak volna, de
Sanyi senki sem volt: rá úgy hatottak, mint egy titkos önvallomás, s
hol viszolygott tőlük, hol meg bódultan hagyta, hogy elborítsák.

Az üveggyáros háza a Benezur-utcában állt, annak is az elején. Ta
lán két perc sem telt bele, s a kocsi odasímult a gyalogjáróhoz. Halász
úr kiszállt, megkerülte a kocsit, s kinyitotta feleségének az ajtót; a vé
rében volt már, talán túlságosan is a vérében, s mint már tudják, olyan
jó ember volt, hogy kenyérre lehetett volna kenni. Halászné tudta, hogy
a férjek ennél többet is megtesznek, ha azt akarják, hogy a feleségük jó
ban legyen velük, s ebben a percben nem is tekintette az urát másnak,
mint a soffőrjének. Elvette tőle Agit, s vísszaszólt a kocsiba:

- Sanyikám. nemsokára jövünk. Neked is hozunk valamit.
Halász úr kulcsra zárta mindkét ajtót, s eltüntek a kivilágított ka

pualjban.
Sanyi egyedül maradt.
A kocsi sötét volt, csak egy utcai lámpa tette itt-ott derengövé. Ed

dig meg kellett osztania Halászékkal. de most végre egészen az övé lett.
Mintha a csend az ő csendje volna, a levegő csak az ő levegője. Izgatott
ság vett erőt rajta, valahogy így képzelte el a boldogságót. Ujjongott
arra a gondolatra, hogy foltos riadrágja éppen ott nyomja az ülés bár
sonyát, ahol az üveggyáros nagy ülepe szokta. Ha az üveazyáros tud
ná ! . " Igen, mert most nemcsak a levegő volt itt az övé, hanem aján
dékba kapta ezt az autót is, karácsonyi ajándékba, s tudta, hogy ebben
az órában az üveggyáros sem veheti el tőle.

Mikor már eléggé biztonságban érezte magát, lenyúlt a lábához, be
lemarkolt egy szőrcsornóba, s egy kiscicát tett az ülésre. Még akkor
emelte be, mikor Halász úr nyitva hagyta az ajtót, s fölment a gyere
kekért. Jobbágy utcai macska volt, se szén fehér, se szép fekete, de még
csak szép szürke sem. Keverék volt, foltos, akárcsak az utcabeliek ru
hája Kicsi volt még, s Isten csudája, hogy az úton nem nyávogott, ha
nem megbújt Sanyi lába mellett a sarokban.

Mondhat akárki akármit, még ha azt mondaná is, hogy akad gye
rek, akinek szebb karácsonya van, nem volna igaza, Sanyi legalább is
így érezte. Lehetnek mennyezetig érő fák, cstllogőbb ajándékok, mele-
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.gebb cipők és ruhák, de egy gyerek sem ül egy üveggyáros autójában,
teljesen egyedül, egy kiscicával, egy ilyen okos kis döggel, mely már
azt is tudja, mikor szabad nyávogni, mikor nem, s olyan, mint egy kis
kályha, csak símogatní kell, máris duruzsolni kezd.

Hamarosan kitűnt az is, hogya cica nemcsak azt tudja, mikor kell
csöndben lenni, hanem azt is, mikor lehet ugrálni, játszani és nyávognl.
Bejárt mindent, ami járható volt, s megállapodott az ülés fölött annál a
kis ablaknál. mely előtt gumin egy kis táncosnő ugrált. Behúzott kör
mökkel agyonpofozta, s ki tudja, meddig játszott volna, ha Sanyi meg
nem unja.

- Nézd csak - mondta neki -, ott megy egy bácsi.
Bizony nem közönséges bácsi volt. Magas prémgallér fölött hordta

az orrát, elég magasan, s nem vette észre, hogy csillogó fekete kemény
kalapját egy veréb letisztelte.

Mulatságos volt az a bundás néni is, aki azt hitte, hogy nem látja
senki, s olyan hegyeset köpött, hogy Sanyi is megcsodálta.

Az utca kihalt lett, csak az ablakok teltek meg fénnyel.
A cica miákolni kezdett, mert már nem volt semmi néznivaló.
- Mit rnutassak meg neked? Látod ott fenn azokat a fényes abla

kokat? Ugye jó volna ott lenni!
A cica ujra miákolt, ez se hangzott máskép, rnint az előbbi, de

Sanyi azt értette: "Bizony, jó volna".
Együtt nézték a függönyökön feltűnő árnyékokat. Ezeket Sanyi ki

.színezte, gyárost, gyárosnét, gyáros gyerekeket csinált belőlük, aztán így
folytatta:

- :És, tudod, a betlehemük tiszta üvegből van, csillogó üvegből. Ná
luk bizony semmi sem szegény, a kis Jézus is gazdag, a jászol aranyból
van, a szalma ezüstből ... :És a szamár? A szamár helyett autó áll, kis
dudával, azon futnak majd Heródes elől ... Mert tudod, a gazdag embe
rek mindent olyanra csinálnak, amilyen nekik tetszik, még a kis Jézust
is, bizony... Csak minálunk olyan szegény ő, mint a valóságban, majd
meglátod, ha hazamegyünk ...

Mikor így jól kibeszélgették magukat, s a szemük is megtelt betle
hemi ragyogással, Sanyi ölébe vette a cicát, el is feledkezett róla, s nagy
útra indult: elaludt. Almában elindította az autót, lefutott vele Cecére,
a cecei nagymamához, aztán onnan egy ugrásnyira Vajtára, a vajtai
nagypapához. s mindenkin nagyon látszott, hogy csodálkoznak, mílyen
szép fekete autója van.

Egyszerre csak fölrradt: a kocsi ablakánál egy alak állt, képét az
üveghez nyomta és őt nézte. Sanyi megdermedt. Tele volt ez az arc ár
nyékkal, ott is, ahol nem kellett volna, másutt pedig fénylő dudorokkal.
úgyhogy már nem volt emberi formája. Makacsul nézte Sanyit, s nem
szólt egy szót sem. Ha jószándékú volna, már kérdezne val.amit, de hall
gat, mert gonosztevő, s a kedvező pillanatra vár.

Sanyiban össze-vissza száguldoztak a gondolatok. Az életére tör
nek? De kinek kell az ő foltos nadrágba bujtatott kis élete? Ot nem
lehet kifosztani sem, de az autót, az üveggyáros autóját elvehetik Miért
fél hát? így fél talán a gyáros is? S miért kell egy gyáros autóját fél
teni? O sose ismerte ezt a félelmet, a gazdagok félelmét. Miért is ült
bele ebbe a kocsiba! Most aztán félhet ő is !

Az alak ellépett az ablaktól, s ekkor látni lehetett, hogy bizony nem
kirakatba való a ruhája. Egyetlen kiskabát volt rajta, gallérján feltűrve.
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Szegény ördög vacogott. Nagyoka lehetett rá, ha a szentestén is itt állt.
De keze a zsebében volt, s ki tudja, mi van a zsebében. Ki is vette egyi
ket, s ujra a kocsihoz lépve rátette a kilincsre, de aztán el is engedte.

Sanyi eddig is tudta, hogy vannak szegények és gazdagok, akár
csak azt, hogy keze van és lába, s hogy az emberek rendesen így szü
letnek. De új volt neki a félelem, raelyet a gazdagok nevében érzett.
Hiába volt szegény ez az ember, annál nyugtalanítóbb volt állhatatos je
lenléte egy gyáros hatalmas autója mellett. Ha így félnek a szegények
től a gazdagok is, bizony keserves lehet az életük ...

Soha többé nem ül ebbe a kocsiba. Inkább szegény marad, szegény.
aki senkitől sem fél, mert nincs semmi féltenivalója. Menekülni szeretett
volna, kitörni, elszaladni, aztán ujra visszajönni, nem bántani senkit,
mégis érezni, hogy a gazdagok tőle is félnek, s talán a látása is elég,
hogy nyugtalanná tegye őket.

A kapualjban ekkor megjelentek Halászék. tele voltak kisebb-na
gyobb csomagokkal. Sanyi meglepetéssel látta, hogy a vacogó alak nem
iszkol el, sőt úgy tetszett, mintha őket várná. Udvarias volt, félireállt, s
nem szólt ' addig, míg a gyerekekkelbajlódtak. Akkor csöndesen odalé
pett Halásznéhoz és azt rnotyogta:

- Méltóságos asswny ... - és tartotta a tenyerét.
Halászné Sanyi mellé süppedt, kedvesen megfogta a kezét, s így

szólt:
- Ugye, sokat kellett várnod, kíspofárn ?
Nyelvén most szinte elolvadtak a betűk, Tudott ó nagyon szépen is

beszélni, ha tele volt a szíve. A "kispofám" szavajárása vólt, de Sanyin
kívül sosem mondta más gyereknek. Sanyinak mindig olyan érzése volt
tőle, mintha megajándékoznák. Most mégis szívesen lemondott volna
róla, ha ezt a vacogó embert Halászné hangjának rnelegébe csavarhatja.
Ha csak egy jó szót szólna hozzá! ...

Ehelyett Halászné ellenségesen hallgatott, jól becsapta a koldús orra
előtt az ajtót, s mintha jó szívével akarnának visszaélni, a régi hangján,
sértődötten ezt mondta:

- Csak úgy dől belőle a pálinka.
Megrontotta őt a gazdagok karácsonya. Mi volt ehhez a romláshoz

kénest Halászné eddigi élete, vigyázatlan szavai, mozdulatai s a borsos
tréfák ? .. , Bizony semmi.

Sanyi pedig megtanulta. hogya pálinka a legnagyobb vétek, a kol
dúsok vétke, - miatta nem kapnak pénzt. Aki még szenteste is pálinkát
iszik, nem érdemli meg, hogy embernek nevezzék. Karácsonyi énekeket
kellene énekelnie. örülnie a kis Jézusnak ... S főkép otthon kellene len
nie a családjánál. persze, ha van családja. Ha meg nincs, akkor is ül
jön otthon, fűtsőri be, persze, ha van mível ...

HIrtelen az jutott eszébe, hogy nekiadhatná a cicát, - de az autó
halkan felbúgott. elhagyta a járdát, s a koldús kinyujtott tenyerével
lassan hátracsúszott. Sanyi a kis hátsó ablakon nézte egy ideig: ott állt
a gyalogjáró szélén, barnbán csodálkozott; alakja itt-ott összefolyt a gu
min táncoló babáéval: tollas kis ruha libegett rajta, ő meg kabátját adta
kölcsön a babának, hogy vállát betakarja.

Halászné a gyermekeinek magyarázott:
- Láttátok azt az édes kis jászolt a karácsonyfa alatt?
- Ki volt az a kisbaba és mit csinált? - kérdezte Agi.
- A Jézuska volt és fázott,
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- Pedig olyan meleg volt, hogy na - állapította meg Peti.
- És ott állt a kis szamár a jászolnál - folytatta anyjuk, - orrocs-

káját odatartotta a kis Jézushoz, hogy melegítse.
Sanyi még a koldúst nézte. Bizony neki is jó volna egy kis szamár,

hogy ráleheljen. Talán a cica is megfelelt volna ...
- Csak láttad volna, Sanyika! - hallotta Halászné hangját.
Hisz látja, még mindig látja, sosem fogja elfelejteni. Ott áll a gya

logjáró szélén, akár a fák. Most már nem fél tőle senki ... Talán nem
fagy meg, hisz élnie kell még, hogy a gazdagokat nyugtalanítsa ... sokáig
kell élnie ... Milyen jó, hogy a pálinka melegít !

S talán a pálinkának sincs rosszabb szaga, mint egy szamárnak ...

NYÁRUTOJA

Fázós nénék lábát óvja
Meleggel a nyárutója,
Hogyha kiülnek apadra,
Hűvös szél ne karmolhassa.

Harisnyájuk vastag gyapjú,
Akármilyen rendű-rangú,

Egyformává teszi őket:

Kezet adtak az időnek.

Támaszkodik fejük szépen
A megbarnul! kerítésen.
Kendőjüket kibontották,
Úgy fogadják a napocskát.

Fiuk, lányuk, unokájuk
Viseli a gondot rájuk.
Cipó is van, ruha sem kell,
Sütkérezhet igy az ember.

Kioldódik kezük görcse,
Nem gondolnak hűvös őszre.

S megtelik a szemük éggel,
Meg a szívük békességgel.

Simon Emil

ILYENKOR
Kedvetlen most a nyár nagyon:
mindenét félbehagyja (mint
felveszi játékát a gyermek,
s ráunva eldobja megint.)
Az ég, míg kék derún nevet,
komorl6 felhőkre kacsint,
és tiszta kékról álmodik
a zápor hull6 csöppje mind.

Elóbb is épp esni akart,
aztán meggondolta: minek?
Rojtosodik már a homály,
s6hajt, s nem hallja senki meg.

Surányi István
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Ésmkairikai írók 1952-ben lepték
meg először a világot. Maga a táj
addig is sűrűn ihlette a toll meste
reit, Jammes nem egy versében ma
gasztalta "a fölséges gyümölcsösö
ket, a pálmák alatt csobogó forrá
sokat, a füge- és gránátalmafákat,
a fiatal leányokat a kertekben, ahol
örök a félhomály". Fromentin és a
Tharaud-testvérek is örömest ka
Iandoztak errefelé s főleg Gide, aki
az algerr kikötő láttán elragadta
tással kiáltott föl: "üdv, neked
hajnal, telve mosollyal !" S azután
Camus, Robles. Roy, Clot s annyi
an mások. Mindezek azonban euró
paiak voltak, még ha volt is köz
tük, aki Afrika földjén született.
Aminek viszont a legutóbbi évek
ben tanúi lehetünk, történelmi
rügyfakadás. Északafrika a saját
hangján hallatja a szavát. S ezt a
hangot méltán érzi újnak és ide
gennek, komorságában is vonzó
nak, ugyanakkor súlyosnak is
André Rétif, akinek tanulmányát
az Étudesben, a francia [ezsuiták
folyóiratában olvasom.

A sort egy kabil tanító, Mouloud
Feraoun nyitotta meg. Regényes
önéletrajzának, amely "A szegény
ember fia" címmel jelent meg, ezt
a Csehov-idézetet adta mottóul:
"Dolgozunk másokért, mig meg
nem öregszünk, s ha eljön az óránk,
meghalunk zúgolódás nélkül s el
mondjuk a túlvilágon, hogy szen
védtünk, hogy sírtunk, hogy a ke
serűség hosszú éveit éltük, és Is
ten meg fog könyörülni rajtunk."
Három egyenlőtlen részre osztotta
az író gyermekkori és fiatalkori
emlékezéseit: a család, az elsőszü
lött fiú, a háború. Nem éppen csil
log a stílusa - állapítja meg Ré
tif -, de annál ragyogóbb a gyön
gédsége, embersége és humora. Az
egész könyvet egyszerűség,meghitt
ség, közvétlenség és paraszti kó
péság hatja át. Feraoun akkoriban
az Algerhoz közeli Fort National
iskoláját igazgatta. A berber Mou-

TÉNYEKESZMÉK ÉS Lr ia Mihelics Vid

loud Mammeri, akit nagybátyja,
a marokkói szultán nagyvezére .
Rabatban, majd Francíaországban
neveltetett, "Az elfelejtett domb"
című regényében néprnondal ala
pon mesélí el egy szerencsétlenül
végződő kettős szerelern történe
tét. Mammeri tanár az algeri lí
ceumban. A forradalom és az éh
ség költőjének nevezi Rétif az arab
Mohammed Dib-et. Akárcsak re
gényének - "A nagy ház" - hő

se, Omar, ő is "nyomorúságos és
bűvös" napokon ment át, mire fel
serdült, s kipróbált minden mester
séget, mielőtt az írásra szánta rá
magát. Túlzott érzékenység, sértő

dő fanyarság és kiapadhatatlan re
ménykedés jellemzi Albert Memmi
"A só-szobor' círnű könyvét. Ez is
inkább önéletrajz, mint regényes
elbeszélés. Egy megkínzott lélek
fájó vallomásai áradnak belőle.

Memmi tuniszi, a többi algeriai.
Mindannyian fiatalok. Még a leg
idősebb, Mammeri is 1917-ben szü
letett. Az Iróí képességeket nem le
het tőlük elvitatni - szögezí le Ré
tif. Egyelőre sok a félszegség ben
nük, de őszinték és jó megfigyelök.
Műveikkel sikert is arattak. Mam
meri megkapta a "négy zsűri dí
ját", amely annak a szerzőnek jut,
akire a Goncourt, 'a Renaudot, a
Fémina és az Interallié azonos évi
díjainak odaítélésekor, tehát mind

,a négy alkalommal szavazatok es
tek. Dibet a Sorbonne tűntette ki a
Fénéon-díjjal, Memmit a karthagói
díjjal koszorúzták meg. Egyedül
Feraoun nem részesült olyan elis
merésben, amilyet megérdemelt vol
na. Helyesen emeli ki azonban Rétif,
hogy a sarjadó északafrikai iroda
lomnak ezek a termékei kevésbé
művészi értékeik, mint tartalmuk
miatt tanulságosak és fontosak.
Mert ha bőviben vagyunk is ala
pos és tudós munkáknak Észak
afrika földrajzáról és népeinek tár
'sadalmí helyzetéről, nem tárult fel
eddig maga az északafrikai lélek,
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már pedig ebből mínden külsőséges

vizsgálódásnál hitelesebben követ
keztethetünk az őslakosság gondo
latvilágára. Egy-egy felkiáltás, mint
"Sirj, ó szeretett hazám l", többet
árul el nekünk az ottani népek
drámájáról. minta legváltozatosabb
útleírások vagy a legtüzetesebb
szociológiai kutatások,

•
A földnek ezen a részén, ame

lyet mostohán kezelt a természet 
írja Rétif -, rideg a talaj, rideg
az éghajlat, rídegek az emberek.
Ahol Gide lelkendeznék, Feraoun
klinikai módon, 'a paraszt hűvössé

gével néz körül. "Mi, kabilok, tud
juk, hogy dícsérik országunkat.
Még szeretjük is, ha hízelgő jel
zők alá rejtik közönséges voná
sait. De nagyon ls tisztában va
gyunk, hogy mílyen jelentéktelen
benyomást tehetnek a látogatóra II
mi szegény falvaink." "Tizi főut

cája - folytatja Feraoun - csu
pán egy darabka a törzsi ösvény
ből, amely több falut köt össze s
kivezet a szekérrel járható útra,
amelyen már városokba juthatunk."
Ezeknek az írróknak pásztorai ki
nevetnénekbennünket, ha Gide
ből idéznők nekik: "Nyájak bége
tése az éjben; sípok hullámzó da
lai a pálmák alatt; örvös galambok
véget nem érő turbékolása. - ó,
természet, amely nem ismered a
célt, a gyászt és nem változol ..."
Ezek az írók tudják, hogy a kabíl
nők sem azok, mint akikről a köny
vek zengedeznek. Nem mintha ők

maguk is nem lennének költők, ha
nem mert az ő költészetük köze
lebb van a földhöz, kevésbé értel
mi, igazabb.

Engem talán az a kép kavart fel
legjobban Rétif tanulmányában,
amelyet ezek az írók az éhségről

festenek. Mint harapófogó szorít
ja az éhség a fiatal gyomrokat s
emészti föl erőiket. Nemcsak a há
borrút követi nyomon ez az éhség,
amikor csontig soványodott embe
rek ácsorognak végtelen tömegben
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az élelmezési raktárak előtt. "Az
éhség mindig jelen van - összege
zi Rétif -, mint egy követelődző

és engesztelhetetlen istenség, amely
jobban rémíszti őket és sokkal ott
hornosabb náluk, semhogy valami
féle tiszteletben ne részesítenék...
Dib regénye, "A nagy ház" a ma
ga egészében az éhség jegyében
fogant, Már az első sorok, egy is
kola óraközi szünetének jelenete,
elébünk vetítik: ,,- Adj valamit
abból, amit eszel! - Ornar oda
állt Rachid Berrí elé. Nem volt
egyedül; nyaláb alakult a kinyuj
tott kezekből, amelyek mind kol
dulták a részüket." Irigység ült ki
a rosszul táplált lurk6k szemére. és
öntudatlan tisztelet egy lény iránt,
aki minden nap telíthette horpa
szát, Mert a zsibongó-nyüzsgő há
zakban mindegyik család az éhség
kijátszásával tölti az idejét. ün
nepi lakoma, ha bab kerül a ser
penyőbe. A gyermeknek meg kel~

lett alkudnia a szörnyű valósággal.
"Borzalmasan éhes volt, mindig
éhes, s jóformán soha nem volt
mit enmie otthon; annyira éhes
volt, hogy a nyála olykor tajtékká
keményedett a szájában ... Am
hozzászokott, hogy soha se lakjék
jól; mint vadállatot szelídítgette
éhségét. Később már olyan barát
sággal tudta kezelni, amilyennel
egy kedves vendégnek tartozunk; 8

tehetett is vele, amit csak akart."
Társaik sem éltek különbül. "Ezek
kel a névtelen s miként Omar;
satnya és fázékony gyermekekkel
mindenütt találkozhattunk az ut
cákon. Mezitláb ugrándoztak. Aj
kuk fekete. Karjuk, combjuk cin
gár, mint a póké, Szemüket láz fé
nyesítette. Sokan nekivadultan ké
regettek a tereken és a kapuk előtt.

Tlemcen házai recsegésig megtel
tek velük, megteltek a forrongá
sukkal is." S a szavak, amelyeket
a szelíd és nyájas nagynéni mond
nekik: "Talán igazuk is van azok
nak, akik esznek, ha nem szere
tik azokat, akík nem esznek .. ."

A franciák, akik ~szakafrikát



gyarmatosították, az ottani lakos
ság "túlgyors szaporodását" teszik
felelőssé ezért a folytonos éhezé
sért. S mint annyi más esetben
megfigyelhettük, a francia katoli
kusok ebben a kérdésben is szíve
sebben franciák, mint katolikusok.
Rétif is hivatkozik arra, hogy 1951
ben Algeriában 315.000 születéssel
szemben csupán 115.000 halálozás
történt, Tunéziában pedig a ben
szülöttek évi 60.000 fővel gyarapod
nak, ami ha igy tart, 50 éven be
lül megkétszerezi számukat. Igaz
azonban, Rétif azt is megjegyzi,
hogy a népességnek ez a növekvé
se korántsem a gazdasági virág
zás jele, hanem részben a nem
elegendő táplálkozásé, adli a ta
pasztalat szerint kedvez az emberi
termékenységnek,

Tény mindenesetre, hogy nincs
egy sem az északafrika! irók kö
zött, aki föl ne panaszolná az in
séget és az éhséget. "Az elfelejtett
domb" vetélkedő fiataljainak egyik
bandája a "kiéhezettek" bandája.
"A legtöbben szegények és néme
lyek igazán ágrólszakadtak voltak.
Mi, akiknek semmi sem hiányzott,
nagyon jól tudtuk róluk, hogy ha
gyakran ki is elégíthették szom
júságukat,annyit sohasem ehet
tek, hogy ne maradjanak éhesek."
A közös törvény alól nem mene
külhettek a kis zsidó gyermekek
sem, akiket Memmi ábrázol: "Mi
valamennyien vánvadtak voltunk,
sárgák vagy feketés alakok: a rossz
táplálkozás és elégtelen szellőzés

míatt. A piros arc az eszményi
gyermek [ellemzője volt, megsze
kott vonásuk 'a jól táplált liceumi
növendékeknek, a francia fiúknak,
a mi egészségtaní könyveink mín
tapéldányainak és az óriási Nestlé
bébiknek, akik a házak falain pom
páztak." Altalános nyomorúság, a
családi költségvetések bizonytalan
egyensúlya, amelyet a legkisebb
balszerencse felborfthatott. Az apa
betegsége arra kényszerítette övéit,
hogy a kapzsi uzsoráshoz folyamod
janak. A magatehetetlen és rákos

nagyanya ráadás a terhekhez. A
szülők felőrlik magukat, hogy meg
keressék azt a néhány frankot,
amellyel elejét vehetik annak.
hogy "a gyermekek, mint akialvó
gyertya, végelgyengülésben halja
nak meg egészen csöndesen". Az
élet mindannyiunkhoz kegyetlen,
a hegyvidéken épp úgy, mint a vá
rosokban. "A kuszkusz (hús rizs
zsel) mifelénk az egyetlen táplálék.
Nem tekinthetjük annak sem a ka
nálnyi bagolyborsót vagy babot,
amit a fazékba dobnak, hogy csak
nem semmi zsiradékkal és három
liter vízzel megfőzzék a levest,
sem a gyüszünyi olajat, amelyet
minden étkezéshez adnak, sem a
maroknyi fügét, amit az étkezése
ken kívül időnként rágícsálha
tunk. Ezenkívül csak az állhat
médjában bárkinek, hogy zöldre
fesse száját mindazokkal az ehető

füvekkel, amelyeket a rnezőn ta
lálni; szabadon megtöltheti hasát
a hegyoldalban alábukfencező pa
takok tiszta vizével s megeheti pri
mőrök helyett azokat a szílvákat,
almákat és körtéket, amelyeket' a
foga képes elviselni samelyeknek
egy hónap kellene még, hogy be
érjenek." Emlékei kis gyomroknak.
bontakozó elméknek, amelyeket
szüntelen éhség zaklat és gyötör.

Vegyük mindehhez a higiéne
hiányát, a nemek kevertségét a
mocskos és túlzsufolt lakásokban,
az orrfacsaró szagokat, az udvarok
lármáját. Nem ütközhetünk meg
azon, hogy az irók hasonlataiban
"A nagy ház" olyan, mint a bör
tön, a ghettó, mint a pokol. "Atyám
sokszor szembeállitottaa frissen
öntözött Zsákutca álmodozó csönd
jéta ghettó sikátorainak támadó
bűzével. Emlegette a csurgók meg
nevezhetetlen folyadékát, amely a
mészárszékek büdösségét, a kony
havizek áporodottságát, akiszapult
ruhák savanyúságát szállítja; a
szeméthegyeket, ahol a nap zöld
és fekete legyek rajait költötte; a
svábbogarakat, amelyek oly kövé
rek, hogy alig birják meg őket lá-
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baík.' A kis Fcr:eji megmássza a
szernéthegyet, "Pillanatig habozott,
majd belesüppesztette lábacskáít a
rothadásba és felegyenesedett. Kö
rülnézett, csodálkozott: magasab
ban látta magát, mint bennünket,
mint az egész világot, egy sokszí
nű trónon, amely bolti papírosok
ból, tojáshéjból, zöldséghulladék
ból gyülemlett össze. Felriasztott
zöld és aranyos bögölyök övezték
a fejét forgó koronaként, amely
szikJrákat hányt a napfényben. Ak
kor az égre emelte mindkét kezét
s akárcsak a kakas, meggyőződéssel
rikoltotta: "Én vagyok a király!'
király vagyok én!" És csupa le
hangoló játék a többi is. Lehangoló
a fertőzött levegő, amit az embe
rek p"vermekei szívnak. Korán érett
fiatalok tiltott és szennyes szóra
kozásaí, amelyek inkább állatok
hoz, mint Isten fiaihoz illenek ...
"Omar nem fogadta el az életet,
ahogyan ez kínálkezott. Mást várt
tőle, mint ezt a hazugságot, ezt a
hasadást, ezt a katasztrófát, ame
lyet sejtett. Más valamit. Kinló
dott, nem azért, mert gyermek volt,
hanem mert beledobták egy min
denségbe, amely tudomást sem vett
létezéséről. Ezt a világot, amelyről

úgy látszott, hogy vissza sem uta
síthatja, gyűlölte míndazzal, ami
hozzá kapcsolódott."

Ki mérhetné fel a keserűséget,

ami felhalmozódott ezekben a fiatal
lelkekben, ki mondhatná el a szo
rnorúságot, amely reménytelenül
rátelepedett ezekre a falvakra és
elővárosokra? "Már régóta szenve
dett városunk valami különös, meg
foghatatlan betegségben kja
Mammeri. Mindenütt ott volt és
sehol sem; néhány hónapig úgy
tetszett, hogy mcgszünt, akkor
azonban hirtelen feltámadt, rette
netes hévvel, mintha be akarná
hozni a rövid pihenőt, melyet en
gedett nekünk... A legroszabb az
a szomorúság volt, amely még a
felakról is lerítt; ezek a lassú sza
marak, amelyek a tehorafti lejtőn

haladtak lefelé, ezek a lomha ök-

228

rök, ezek az agyonterhelt asszo
nyok, mind olyanok voltak, mínt
ha örörntelenül megbékéltek volna
egy ostoba kényszermunkával, ame
lyet időtlen időkig végezhetnek ...
mondhatni, ezek a férfiak és nők

nem számítottak már semmire,
oly távol estek míndattól, ami jó.
S azután a fiatalok, nagyon sokan,
egyre többen indultak el Francia
országba, hogy pénzt keressenek. A
föld nem tudott gondoskodni ró
luk. Nagyatyáinknak kétszer keve
sebbre volt szükségük, mint ne
künk, és négyszer annyi földjük
volt, mint nekünk. Végü'J. már min
denki útra kerekedett ..."

*
Szenved és nehézségekbe ütkö

zik, aki magasabb műveltségre,

megbecsültebb társadalmi állásra
áhít. "Amikor elgondolkodom ön
magam felől - vallja Menrad 
s ahhoz mérem helyzetemet, amit
érek, akkor keserűen látom: csupa
sérülés vagyok, az eszközök hiánya
ugyancsak komisz béklyó." A ka
bil joggyakornok fölpanaszolja.
hor-v faji okokból mellőzték a bí
rói székre hirdetett versenypálya
zaton. Súlyos áldozatok árán és na
gyobb remény nélkül kell küzde
nie annak, aki néhány fokot sze
retne emelkedni a szociálís létrám.
Memmi hőse, amikor már elvették
rnínden kedvét, szinte kétségbeeset
ten, haraggal szívében hajózik be
Argentína felé; meg fogja próbál
ni az életet egy olyan földrészen,
ahol egyenlő embernek tekintik a
többivel, megfelelően az eszmény
nek, amelyre azok tanították, akik
ezt az eszményt nap mint nap láb
bal tiporják.

Szenvedéseket zúdított rájuk a
közelmult háború is. Mindegyik
írásmű kiterjeszkedik erre a csa
pásra, amely oly súlyosan bele
nyult a szerzök sorsának alakulá
sába, Először kalandnak tünt fel
ez a háború, ujdonság a falvak
egyhangú és sivár életében, drasz
tikus orvosságnak a nyomor elle-



nében. De hamar leleplezte igazi
arcát, a mindent szétszakító, össze
törő, romboló valóságát. A mozgó
sításra feljajdul 'az éjszaka. "Hir
telen egy rekedt sikoly szakította
meg a csendet, elnyúlva hosszan,
mint amikor kést döfnek az állat
vagy az ember hátába: Mouloud,
én fiam, Mouloud ! S nyomban szá
zával f~leltek,rá a többi hajszolt
állatok, mintha csak a jelt várták
volna, hogy kínyíssák torkukat." A
háboru ránehezedett mindenre.
Mindent szűkebbre vont, mindent
szomorúbbá tett. Szívtépő látvány
a tömeg, amely a hatósági árpa
osztásra verődik össze. "Silány jó
szágok . .. Emberi alakok rongyok
ban . .. Mindannyian vének, még a
fiatalok is. Arcuk sápadt, mély rán
cokkal, félcentis szakállszőrökkel,

amelyek felmerednek abbeli félel
mükben, hogy érinthetnék egy
mást. " Tíz éves kölykök várnak
a sorukra, épp oly komoran, épp
oly gondterhesen, mint az öregek.
Reszketnek a hidegtől és a félelem
től. Némák, szelídek, alázatosak.
Tudják, hogy szerencsétlenek."

Nincs-e igaza Feraounnak - kér
di Rétif -, amikor Csehovot idézi:
" ... s mi majd elmondjuk a túlvi
lágon, hogy szenvedtünk, hogy sír
tunk. hogy a keserűség hosszú éve
it éltük, és Isten meg fog könyö
rülni rajtunk ..."

•
Ezt a sötét hátteret árnyalják,

nagyritkán derűs színekkel is, azok
a részek, amelyek a családról, a
társadalmi megoszlásról. a helyi
vallásról, a Nyugattal való kapcso
latokról szélnak. Ami a vidámabb
vonásokat illeti, ezek főleg az ott
honhoz tapadnak.

Az északafrikai gyermek sokat
fázik és éhezik, de sokszor megíz
leli a boldogságót is övéi körében.
Memmi Irja: "A néhány kis vesze
delmet, amely mindennapi boldog
ságomat merte zavarni, elhárította
felőlem szüleírn közbelépése, akiket

míndenhatóknak véltem . .. Zsenge
éveim boldogságáról egész könyvet
szeréttem volna írni, ámde jólle
het ma is epedek utána, alig bír
tam összedadogni ezt a kevéske ol
dalt, mintha még emléke is futna
előlem. Megkísérlem mégis elme
sélni a péntek estéket és a szom
bat reggeleket, amelyek oly csodá
latosak voltak örömükkel és nyu
galmas szentségükkel . .. Talán e
visszagondolás meghosszabbítja
szememben azt a boldog korszakot.
amikor olyan világban éltem, ame
lyet ártatlannak hittem. Beletartoz
tam a családomba és a Zsákutcába,
benne éltem törvényeiben s öröm
mel fogadtam azokból folyó köte
lességeimet .. ."

Menrad naplója hasonló vallo
másokat tartalmaz: ;,Féltünk az el
szigetelődéstől, mínt a haláltól ...
,Szomszédok vagyunk a paradi
csomért s nem a viszálykodásért. '
Ime a legrokonszenvesebb közrnon
dás mifelénk. A paradicsomunk
csak földi paradicsom, de semmi
képen sem pokol... Nekem meg
volt az a ritka kíváltságom, hogy
kényeztetteka szüleim s másutt is
találtam embereket, akiket bizal
matlanság nélkül szerethettem.
Elég csak visszaálmodnom korai
gyermekségemet. hogy még ma is
élvezzem azt a nyájas légkört,
amelyben nénikéimnél élhettem.
Szívemet ugyanaz a határozatlan
és mélabús sajnálkozás üli meg,
amilyet a kényes iny érez, amikor
felemlegetik előtte a kedvére való
eledelt, amelyet soha többé nem
izlelhet meg." Valóban boldog idők

voltak azok, amelyeket Menrad a
két nagynéninél tölthetett. A sze
gényes házacskában, amelynek nem
volt istállója, de még padlása sem,
otthon érezte magát és a tárgyak
is mosolyogtak reá a félhomályban.
Tetszése szerint nézhette, mi és
hogyan készül az agyagból vagy a
gyapjúból, hallgathatta a különös
történeteket, amelyeket Khalti né
ni mesélt, Khalti néni, aki meg
őrült a nővére halá' éra, mielőtt be-
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leveszett volna az éjszakába. Aho
gyan apját állítja elénk Menrad 
mondja Rétif -, Mistralt vagy az
Iliászt juttatja eszünkbe. Feledhe
tetlen jelenet, amikor megmagya
rázza az apa, hogy miért éppen ezt
a házasságot látják jónak az öre
gek, vagy hogy mi a méltósága és
szerepe az elsőszülött fiúnak. A nó
alsóbbrendű és lenézett helyet fog
lal el ebben a környezetben, de na
gyobb a befolyása, mint először

gondolnők. Menrad azonban kacér
kodik már azzal, amit "új család
nak" hivnak, mikor is a szerelem
fölébe kerekedik a hagyománynak,
az emberpár függetlensége a tá
gabb család érdekeinek. Sarjadoz
nak az új erkölcsök a mai ltszak
afrikában.

Van is miattuk vita és pörpatvar
a nemzedékek között, egyfelől a fi
atalok, másfelől az öregek között.
Előbbieket megérintette az európaí
kultura, utóbbiak ellenségei ennek.
Ellenségeskedést tapasztalhatunk a
társadalmi, vallási és faji csopor
tok között is. Szegények és gazda
gok a szokásos fatalizmus ellenére
sem értik meg egymást. Nem is
szólva a különböző nemzetiségű

európaiakról, a berberek. arabok és
zsidók sem alkotnak valami békés
együttest. Dabat regénye "A mu
zulmán vasárnap", különösen jel
lemző e tárgyban. Jerome, a zsidó
apa nehezen viseli el, hogy van egy
fia, aki a Koránt morzsolgatja,
"Saruink alá kellene taposnunk
ezeket az arabokat, ez minden,
amit érdemelnek ..." Memmi vi
szont hármas bélyeget szenved, azt,
hogy tuniszi, zsidó és szegény.
"Megtanultam, hogy társítsam a
zsidóságot és az üzleteskedést, és
haragudtam azokra a zsidókra, akik
kereskedni mertek... Hogyan ne
szégyenkezném helyzetük míatt,
amikor gyermekkoruktól fogva csak
szídják és gúnyolják őket? Megta
nultam magyarázni a mosolyokat,
kitalálni a suttogásokat. olvasni a
szemekben. végígvínní az okosko
dást egyetlen elszólás, egyetlen röp-
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tiben elkapott szó nyomán. Ha ró
lam beszélnek, már eleve az az ér
zésem, hogy támadni fognak, meg
feszülnek az idegeim és gyilko1ni
szerétnék ..•" Lármásabb, de cse
kélyebb horderejű vetélkedések ál
litják szembe egymással a berber
törzseket. A törzsi viszályok mé
Iyen beleivódtak a berber lélek
be: ezek érlelték függetlenségüket
és büszkeségüket, de történetileg
ezek okozták kudarcaikat és gyön
geségüket is.

Am az összes muzulmánoknak
ugyanúgy, mint az összes zsidók
nak szent és erős kötelékük a val
lás. Az északafrikai élet nem csú
szott ki a hit uralma alól. Még ha
ez a hit nem is ösztönöz szabályos
valIásgyakorlásra, mint a Benillou
che-családban, akkor is kerete az,
összesség életének. A családi ün
nep leírásába líra vegyül: "A pén
tek izgatott hajnallal született, hogy
fönségesen kitáruljon a diadalmas
szabbattá, amely felövezett minket
ünneplő ruháinkkal és meggyujtot
ta az ünnepi gyertyákat." A hus
vét, a nagybácsi halála, a szent tánc
a gonosz szellemek távoltartására
- csupa vallási emlék a kis Ale
xandre Mordethai számára. J aj ne
ki, ha eszébe jut hiába venni Isten
nevét: "Nadrágszíjjal kaptam ve
rést a Iábujjaim hegyére, úgy, hogy
egész testem tűzben égett. Három
napig nem birtam járni, de igazsá
gosnak, megváltónak találtam a
büntetést, amikor megtudtam, hogy
mekkora veszedelemben forogtam:
a pokolban leszakították volna
szemhéjaimat s arra kényszerítet
tek volna, hogy merőn nézzek a
déli napba .. ." S a mohamedán hit
nem kevésbé eleven az arabok és
berberek lelkében. "Isten óvjon
meg l" - hangzik minduntalan aj
kukról. Nem megható-e, hogy ami
kor Menradot bepanaszolja nővére,

ekként cselekszi: "Fivérem - Is
ten óvja meg - széthasította a se
lyemkendómet." A muzulmánok
imádságos emberek. Menrad haj
nalban indul el Franciaország-



ba. "Apja nem aludt előtte. Imád
kozott a sötétben. Fennhangon kér
te a Gondviselést, legyen kegyes
hozzá. .. Azután a kétségbeesés
lendületével ostromolta az Eget, vi
gyázzon gyermekeire. Az éjszaka
csöndjében mélyen és súlyosan
kongtak a szavai ..." A regény hő

se Ramadan szakában tér vissza a
kórházból. Az emberek ott ülnek
mozdulatlanul a gőzölgő kuszkusz
tál vagy a csésze kávé előtt; néme
lyik már szájába tette a cigarettát
s kezében tartja a gyufát. "Mind
annyian az ágyúlövést vártuk,
amely az egésznapos böjt végét je
lenti ... Erezní lehetett, hogyan fe
szül, gömbölyödik a csönd .. , S
egyszerre csak beledördült az ágyú
a nyitott égbolbba. Ektelon zaj tört
fel a nyomában, zajongás, amely
egybe torlódik az utcában, a bolt
ivek alatt, hogy míndjárt utána
emberi hangokká, lelkendező kiál
tásokká szóródjék szét.'

Ennek az izmos és őszinte hitnek
megvannak bőven a hiányosságai
és tökéletlenségei is. Az ősi pogány
multból tömegesen szövődtek bele
babonák. Amellett a fatalizmust,
aminek kedvez, a helybentopogás
elvének és a haladás fékének kell
tekintenünk. Nerncsoda, ha "Az el
felejtett domb" már e vallásosság
hanyatlásáról is tanúskodik. A sejk
Abderrahmanhoz imádkozik: "He
gyednek szentségét már sokan nem
tartják tiszteletben. Azoknak fiai,
akik téged mint egy második pró
fétát hallgattak, olyan szokásokat
vezetnek be, amelyeknek láttára
égnek meredhet a hajad. Nem kö
vetik a törvényt s közel a nap, ami
kor már atyáink nyelvét sem beszé
lik. Abderrahman, tedd, hogy azon
a napon, ha ugyan még nem jutot
tam be Isten bocsánatába, süketek
legyenek füleim, vakok a szemeim.
Amen."

Annál feltűnőbb, hogy Francia
ország és a kereszténység - ezek
a fogalmak náluk nagyjában egy
beesnek - oly kevés teret kapnak
az elemzett művekben. A Nyugat-

nak van tekintélye, hatalmát sem
tagadják, de - mint Rétif kifejezi
magát - "mindkettőt türelmetle
nü! viselik el". Menrad, a fiatal ta
nító, hálával gondol képzőbeli taná
raira, némi vágyódással is beszél
azokról iJ.Z "egyedüli éveiről, ame
lyeket franciákkal tölthetett
együtt", de csak hogy megállapít
hassa: az oklevél megszerzése után
mindegyikük a saját környezetébe
ment vissza s nem törődik a töb
bivel. "A nagy ház" két világot tár
fel, amelyek könyökkel érintik,
mégsem ismerik, csak félik s ta
lán gyűlölik egymást. Omar, akit
összezúz övéinek meg nem érde
melt nyomora, tágra nyitja csodál
kozó szemét, amikor Hamid kifejti
a mezögazdaságí munkások előtt,

hogy mílyen igazságtalanságokat
követnek el velük a francia tele
pesek javára. "A fellahok azok,
akik értük és helyettük dolgoznak.
Hozzá a telepesek meg is lopják
őket. Meglopják a munkásokat. Ez
az élet nem mehet így tovább." S
Omar rádöbben, hogy amire volta
képen éhezik: a lázadás és az igaz
ságosság.

Van egy részlete a könyvnek,
amely minden értekezésnél vagy
tudósításnál többet mond számunk
ra. Omar hallgatja az erkölcstani
órán Hasszannak. az arab tanító
nak előadását a hazáról. "Francia
ország a mi édesanyánk" - mond
ja a tanító. S Omar arra gondol,
hogy az ő édesanyja otthon van,
annak Aini a neve. Nincs kettő be
lőle. "Aini pedig nem Franciaor
szág.'Semmi közössége vele. Omar
egy hazugságra jött rá. Haza vagy
nem haza, de Franciaország nem
az ó édesanyja. Hazugságokat kell
szajkóznia, hogy megmeneküljön a
rettegett olajta-pálcától. Hát igen,
ez a tanulás." De ime a lecke to
vábbi szővege: "A haza az apáink
földje. Az az ország, ahol nemze
dékek óta otthon vagyunk." S
Hasszán, a tanító, egyszerre csak
arabul beszél, ami tilos, amit még
sohasem cselekedett. "Tompított
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hangon, visszafojtott indulattól
reszketve: Nem igaz, ha azt mond
ják nektek, hogy Franciaország a
hazátok . .. Hasszan észbe kapott.
Néhány percig még felindultnak
látszott. Mintha akart volna mást
is mondani. Ugyan mit? Nálánál
nagyobb erő gátolta meg benne?
Akárhogy is, de a gyermekek nem
tudták meg tőle, hogy hol a hazá
juk ..."

Azóta, hogy Rétif megírta tanul
mányát, rengeteg vér ömlött s öm
lik még ma is Északafrikában.
Nyilván .a franciák is világosan

A KIS ÚT

felismerték, hogy az ottani élet
"nem mehet így tovább". Kár, na
gyon nagy kár, hogy az északafri
kai írók megszólalását csupán iro
dalmi eseménynek fogták fel Pá
risban s nem hallották vagy nem
akarták kihallant ezekből az álta
luk is kitüntetett művekből népek
sóvárgását az Igazságosaágra és a
boldogabb életre, azt a vágyakozá
sukat, hogy emberi személyeknek
és szabad embereknek számítsanak,
s azt az elhatározásukat, hogy re
ményeik annyi kudarca után ma
guk veszik kezükbe sorsukat.

amikor kifejezni akarja, hogy mi
Iyen cselekedetekre indít a szere
tet. Felsorolja, hogy a szeretet tü
relmes, kegyes, nem fuvalkodik fel,
nem cselekszik rosszul, nem keresi
a magáét, nem gerjed haragra,
mindent elhisz, mindent elvisel.
Kempis Tamás pedig azt mondja,
hogy "a szeretet terhet nem érez,
fáradalrnat számba sem vesz, a le
hetetlent nem panaszolja fel, mín
denre alkalmatos, sokat teljesít és
végbevisz, amit a szeretetnélküli
abbahagy. A szeretet a fáradalmak
ban nem lankad, a szorongatások
ban nem szorong."

Az ilyen lelki beállítottság, az
ilyen magatartás valami önmagá
ban kívánatos nagy jó, amely
ugyan a szeretet érzelme által ka
pott életet, de amelynek nem sza
bad elmulnía, elpusztulnia. ha a
szeretet érzelme elhalványul, vagy
elmúlik. A szerétet érzelmének át
kell változnia a szeretet erényévé.
amely továbbra is életben tartja a
szeretet cselekedeteit.

De amíg a szeretet érzelmébál a

Sokszor hallom, hogy a ezeretet a 'legnagyobb erény. Nem tehetek
róla, de én ezzel szemben lelkemnek legbensejében úgy érzem, hogya
hűség az, ami a legszebb és legnagyobb. És a legszociálisabb erénynek is
ezt tartom és a legnemesebbnek is. De mivel azt hiszem, hogy távolabbi
hatásaiban nagyjelentőségű az alapfogalmak tisztázása, kérem, irjanak
egyszer a Kis Utban erről is.

Szívesen, erről a szép kérdésről!

Nagy püspökünk, Prohászka Otto
kár valamelyek Szeretetszövetségi
körlevelében így ír róla: "Szeretet
és hűség ikertestvérek. Amikor vir
raszt az egyik, pihenhet a másik.
Ha ébren van a szeretet, nem kell
a hűségnek őrhelyén lennie. De ha
lanyhul a szeretet, átveszi felada
tait a hűség."

A szerétet - rnint érzelem - tu
lajdonképpen visszahatás valame
lvik érzékileg, értelmileg, vagy er
kölcsileg kellemesnek, hasznosnak,
szépnek, jónak tartott külső hatás
ra. Kívánatosnak tartok valamit:
szeretem.

Amikor valamilyen oknál fogva
már nem kívánatos számomra ez a
hatás, megszűník a szeretet iránta.
Már nem szeretem és ezen nem le
het változtatni. Ennyit a szeretet
érzelméről.

De a szerétet nem passzív érze
lem. Amikor jelen van, akkor cse
lekvésekre indít. Kifejeződni akar.
Aktívvá tesz.

Szent Pál nem talál elég szót,
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szerétet erénye lesz, az hosszú és
sok nehézséggel járó folyamat,
amely csak egy másik érzelemnek.
illetve egy másik erénynek a se
gítségül hívásával, felébresztésével
és gyakorlásával érhető el. Ez az
érzelem és ez az erény a hűség.

A hűség, mint érzelem, adottság,
amely különböző fokban veleszüle
tik az emberrel, és nem más, mint
egy tudatalatti tapadás, "ragaszko
dás" valamely emberhez, ember
csoporthoz, helyhez, szokáshoz, esz
méhez, formához. Magában sem
nem rossz, sem nem jó: mind a
kettőnek forrásává lehet. Fakadhat
belőle testi-lelki tunyaság, gondol
kodásbeli restség, a haladás meg
kötése, felelőtlenség, illetve a fele
Iősségnek másra való áthárítása,
stb.

A tradiciókhoz, emberekhez, nép
hez, eszméhez való ragaszkodás 
a hűség érzelme - akkor válik
erénnyé, ha a felÍsmert erkölcsi jó

irányában tudatosítjuk, gyakorlás
által erősítjük és igy állandó ma
gatartássá fejlesztjük, akár a hősi

ességig, sőt szükség esetén "usque
ad sanguinem", a vértanúságig.

Nagyon is érthető, hogy Ön a hű

séget a legnemesebb és legszociáli
sabb erénynek érzi, hiszen barát
ság, szerelem, hazaszeretet, a tár
sadalommal szemben való elköte
lezettség, az Úr Istennel szemben
való elhelyeződésünk a hűség eré
nyén alapul.

De ne feledje, hogy a hűség a
szereteten alapul. Amit nem szeret
tünk meg, az iránt nem indulunk
hűségre, és így a hűség a szerétet
gyermeke, megnyilatkozásaiban pe
dig ikertestvére a szeretetnek, aho
gyan a nagy püspök mondotta.

Viszont amihez hőséggel ragasz
kodunk, azt egyre jobban meg is
szeretjük s igy azt is mondhatjuk:
szeretetből lesz a hűség, hűségből

lesz a szeretet. Úgy legyen! F.

SARKÖZY pAL pannonhalmi főapát élete (1884-1957. V. 10.) szép
élet volt, amelyre méltán illik a kifejezés, hogy "befejezett műalkotás",

Sárközy Pál életét egy eszme szolgálatába állította. Ezt az eszmét mű

vészi tökéletességgel formálta ki a lelkében. Hosszú élete során egyetlen
pillanatig sem lett hűtlen ehhez az eszméhez, hanem minden erejét lat
bavetve dolgozott ennek a megvalósításán. Az ó élete is több ágú lánc
nak látszott kívülről: tanár volt, tudós, lelkivezető, szerzetes előljáró,

főpap - de ennek a gazdag életnek minden mozzanatát egyetlen alap
gondolat fűzte szétbonthatatlan egységbe: a bencés szerzetesi életeszmény.

Kivételesen nagy tehetsége és annak kifejtésére irányuló egyéni haj
lama fiatal diákkorától kezdve a matematika művelésére vonzotta 
még pedig nem egyszerűen a kész eredmények befogadására, hanem ön
álló kutató és alkotó munkára. Már' gimnazista korában feltünt a Mate
matikai Lapokban kifejtett munkásságával, egyetemi tanulmányai bebi
zonyították rátermettséget és doktori dolgozatá alapján (Az algebrai
számtestek alaprendszerének meghatározása 1914) mindenki joggal vár
hatta, hogy a magyar matematikai tudomány egy új, európai csengésű

névvel gazdagodik.
Az önálló kutató munkára vonatkozó álma, életének egyetlen nagy

szenvedélye azonban nem válhatott valóra, mert rendje érdekében erről

le kellett mondania. Ahelyett, hogy a matematika egy meghatározott ágá
nak művelésére szentelhette volna egész munkásságát, arra kellett vál
lalkoznia, hogy a matematika nagy területein szerezzen általános tájé
kozódást.
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Azok számára, akik: nem foglalkoznak hivatásszerűen a matema
tika művelésével, ez talán kissé idegenszerűnek hangzik. Az avatatlanok
nem tudják, hogy "a matematika" nem egyetlen tudományág neve, ha
nem igazában gyüjtőnév, amely az önálló, vagy egymással csak részle
tekben összefüggő tudományágak egész csoportját jelenti. A középíako
lát végzett ember talán arra még emlékszik, hogy más az aritmetika, az
algebra és a geometria - de azt már csak kevesen tudják, hogy ezek
nek mindegyíke ősrégi tudományág, amely az évezredek fol~mán kü
lönböző irányban fejlődött és külön-külön is hatalmas tudomány-csoporttá
bővült. - Amellett a legtöbb emberben középiskolaí tanulmányai alap
j'án azaz érzés maradt meg, hogy a matematika valami végérvényes,
befejezett, lezárt tudomány, amelyben nincs további fejlődés, nincs fel
derítésre váró probléma, még kevésbé vitás terület. Pedig ez nem egé
szen így van. A matematika minden ágában vannak megoldásra váró
feladatok, eldöntetlen kérdések, sőt vannak vitás pontok. Éppen a leg
utóbbi évtizedekben derült ki, hogy a matematika logikai alapjai még
tisztázásra várnak. Könnyű megérteni, hogy mindez izgatja a vérbeli
matematíkust. Fiatal korában Sárközy Pál is úgy képzelte el élete mun
káját, hogy megkísérli egy problémakör tisztázását. De mikor rendi elől

[árósága a pannonhalmi főiskolára rendelte tanárnak, erről le kellett
mondania. Ebben a rnínőségében nem jutott rá ideje, hogy a matematika
egyetlen ágára specializálja magát, hogy egyetlen részletben merülhes
sen el, hanem növendékei érdekében foglalkoznia kellett minden mate
matikai tárggyal, ami csak a tanárképzön szerepel. Az egyetemen ezt a
munkát 4-5 tanár látja el, így nekik médjukban van, hogy egyetlen
területen megmaradva önálló eredményeket érjenek el.

Sárközy Pál szerzetesi engedelmessége alapján lemondott tehát a
kutató munkáról, de helyette olyan általános matematikai kulturát fej
lesztett ki magában, amely szinte ritkítja párját a tudomány történetében.

Kezdettől fogva érdeklődött a matematika legősibb ága, a konkrét,
numerikus számok tulajdonságaival foglalkozó számelmélet iránt. Főis

kolai jegyzetében világosan, áttekinthető formában foglalta össze ennek
az eredményeit, felderítendő problémáit: de maga is foglalkozott ezen
problémák megoldásával. Még életének utolsó heteiben is erre vonatkozó
feljegyzései között lapozgatott, ezen dolgozott. Ugyancsak míntaszerű

jegyzete foglalkozik az egyenletek elméletével (felsőbb algebra). Jellemző

Sárkőzy Pál széleskörű érdeklődésére, hogy itt nem tisztán a kész ered
mények érdekelték, hanem dolgozott a tudomány-ág kialakulásának a
történetével is és különösen a magyar tudósok idevágó eredeti rnunkáival
is sokat foglalkozott (Több előadáson és cikken kívül: Nagyszombati régi
matematikusok 1933). A differenciál-egyenletek tanának a 30--40-es évek
ben hazánkban kétségkívül ő volt a legkiválóbb ismerője: ebből a tárgy
körből választotta első előadásainak a tárgyát kezdő egyetemi magán
tanár korában, az erről szóló tankönyve még ma is keresett segédkönyv
az egyetemen. A differenciál-egyenletekre vonatkozó hatalmas tudására
mi sem jellemző jobban, mint az a tény, hogy kiváló kutató tudósok
níra, meg ujra hozzá fordultak, ha a differenciál-egyenletek megoldása
során elháríthatatlan akadálvra bukkantak.

De talán legkedvesebb területe a geometria volt. A geometria kü
lönböző ágaiban egyformán otthon volt és nehéz volna eldönteni, melyi
ket szerette a legjobban. A metrikus és perspektivikus geometria, a sík és
tér analitikus geometríája és a differenciál-geometria problémái egy
aránt foglalkoztatták. Ezirányú kitűnő felkészültségére és kiváló prob
léma-érző képességére egyaránt jellemző, hogy Magyarországon elsőnek
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figyelt fel arra az új módszerre, amellyel a modern tudomány a geomet
rtai elemzést tökéletesebbé tette: az u. n. vektor-analízísre, A vektor
analizis elemeit ismertető cikkei, amelyek a Pannonhalmi Főiskola l!:v
könyveiben jelentek meg, évtizedekkel megelőzték a többi magyar mate
matikus ilyirányú megnyilatkozásait. Egyébként ő volt az, aki ebből a
tárgykörből először hirdetett az egyetemen előadást, de pannonhalmi
növendékeit már jóval korábban megismertette ezzel az új tudományos
e1járással. A klasszikus geometríán kívül éveken keresztül foglalkozott
az újabb geometriai rendszerekkel is, amelyek a modern fizikai világkép'
geometriai alapját szolgáltatiák. Az ezekre vonatkozó problémák nem
tárgyai a tanárképzésnek. de Sárközy Pál felismerve ezek fontosságát,
felhivta rájuk hallgatói figyeimét és az érdeklődök számára külön sze
mináriumot is vezetett. Sőt még a Bólyai-féle geometria népszerű ismer
4Jetésére is vállalkozott (Nagy József: Kiváló matematikusok és fizikusok
c. könyvében).

A matematikai munkásság azonban nála - attól a pillanattól kezd
ve, hogy átvette a pannonhalmi főiskola matematikai katedráját - soha
nem volt öncélú, hanem óriási munkájának eredményeivel a rendi ta
nárképzést akarta szolgální, a bencés tanár-jelölteknek akarta megköny
nyíteni a matematikai tanulmányokban való elmélyülést. Ezáltal szol
gálta a magyar Szent Benedek-rend elsőrendű hivatását, az ifjúság ne
~ését.

De hogy munkásságával mennyire az ifjúság nevelésének ügyét akar
ta szolgálni, azt mí sem bizonyítja szebben, mint középiskolai tanköny
vei. Rengeteg munkája közben talált rá időt, hogy hatalmas tudásából
átadjori valamit a legifjabb nemzedéknek is, és vállalkozott rá, hogy egy
szerzetes társával, Lovas Ambró cisztercita tanárral közösen átdolgozza
a régi Mérey-féle tankönyveket. A munka sikeréről eléggé meggyőzőerr

beszél az a tény, hogy több magyar kiadásán kívül lefordították román
nYelvre és így is több kiadást ért meg.

Amellett az óriási szellemi munka mellett, amelyet Sárközy Pál mint
tanár, majd mint rendi vezető végzett, senki sem hitte volna, hogy olyan
sok ideje maradt a lelki elmélyűlésre, mint az a valóságban történt.
Mindenki tudta róla, hogy mintaszerűen végzi papi kötelességeit, hogy
buzgón végzi szentmíséít, hogy szereti a közösség imádságait, hogy gyak
ren rnerül el az Oltáriszentség imádásában - de mégis meglepetés volt
halála után az a több száz kötetre menö elmélkedés, ami a hagyatékában
maradt. Szerzetes élete minden napján végzett elmélkedést, ezekről gon
dos feljegyzéseket vezetett. Jegyzetelt később ujra és ujra elővette, ujra
átgondolta és további jegyzetekkel bővítette. Ezen a módon tudta az éle
tét állandóan formálni, állandóan tökéletesebbé tenni, de ez tette lehe
tővé számára azt is, hogy jó lelki vezető legyen. Ilyen irányú működése

élete delén kezdett kibontakozni. Egyre többször vezetett lelkigyakorla
tot, egyre nagyobb levelezést folytatott azokkal, akiknek lelki vezetését
(j vette kezébe. l!:rdekes, hogy a legtöbb pap, szerzetes lelkipásztori mun
kájának a zöme papi életének első és középző részére esik. Sáeközy Pál
nál más volt a helyzet: ó elóbb várt, hogy lelkileg megérten, beteljesed
jék, hogy engedelmes eszközzé váljék az Isten kezében és csak: ezután
kezdett el másokkal foglalkozni. Ezért tudott igazában kegyelmet sugá
rozni. mert nem önmagát akarta adni, hanem csak az Isten szavát akar
ta közvetíteni. l!:s ezt boldogan tette, ahányszor csak alkalma nyílott rl1'.

Az Istentisztelet végzése mindig kedves foglalkozása volt. Fiatal ta
nárkorában több évig volt a pannonhalmi székesegyház gondnoka. Sze
rette ezt a hivatalt: mindent megtett a templom szépítésére, felszerelésé-



nek tökéletesítésére és külön kitüntetésnek tekintette, hogy a hivatalos
istentiszteletek végzésének egy része az ő tiszte volt. Ebben az idő

ben egy imádságoskönyvet is összeállított a hívek használatára: ez az
imádságoskönyv több kiadásban megjelent és még ma is közkedveltség
nek örvend a környező községele népénél.

A tanári működés azonban aránylag csak kevés teret engedett az
istentisztelet végzésének. De mikor apát, majd főapát lett, akkor már
főpapi tiszte hozta ezt magával. És ő boldog volt, valahányszor főpapi
funkelót végezhetett: még betegsége sem tartotta vissza a pontifikális
misétől, a bérmálástól. Környezete sokszor könyörgött neki, hogy ne vál
lalja a súlyos megerőltetéssel járó munkát: ilyenkor szeretettel és csen
desen mosolyogva hárította el az aggodalrnaskodást.

Utolsó éveiben még a matematikával való foglalkozás is háttérbe
szorult: egyre jobban a rendkormányzás és az istentiszteletek végzése
töltötte ki minden idejét. Rendtársai még többször látták az Oltáriszent
ség előtt imádkozni, még többször találták elmélkedéseinek olvasgatása
közben. Most már az Isten tisztelete vált a főfoglalkozásá... a ...

Közben egyénisége is átalakult. Akik csak öreg korában ismerték,
sokszor megcsodálták hallatlan türelrnét, szinte emberfeletti nyugalmát.
Pedig nem ez volt az igazi egyénisége. Fiatal korában sokszor volt tü
relmetlen. Magasrendű intelltgenciája számára sokszor érthetetlen volt az
a lassúság, ahogy tanítványai magyarázatát felfogták. Ilyenkor gyakran
elveszítette tűrelmét és nyiltan kifejezte elégedetlenségét. Egyébként is
hallgatóitól sokat követelt. De az évek multával mindig megértöbb lett
mások gyengeségeivel szemben. Hosszú órákig nyúló rendi tárgyalásai
során soha nem vesztette el türelmét, míndenkít nyugodtan végig tudott
hallgatni és még akkor is tudott csendesen mosolyogva hallgatni, amikor
személyes érzékenységét érintették. Csodálatos életbölcsességgel tanult
meg tűrni és várni - haldoklásában félig, öntudatlanul sokszor ismé
telte: majd megoldódik .•. minden megoldódik ..•

Alapjában véve mindig a szív embere volt. Szerette a rendjét, sze
rette a rendtársaít, szerette a növendékeket. Akkor is szerette őket, ami
kor azok úgy érezték. hogy tulzottan szigorú hozzájuk, mert titokban
csendes megelégedéssel figyelte munkáiukat és bár nyilvánosság előtt

gyakran etnelt kifogást egyes növendékek hanyagsága miatt, bízalmasan.
a legfőbb előljáró előtt még ezeket is igyekezett menteaetní. És ami a
legszebb, ha türelmetlenségével. tulzott követeléseivel fájdalmat okozott
tanítványainak, utána férfias nyiltsággal, elísmerve tulzását, meg tudta
engesztelni őket.

Szívének melegségét egész életén keresztül férfias szeméremrnel
igyekezett mások előtt elrejteni, az öregkor gyengesége azonban egyre
inkább a felszínre hozta ezt. Utolsó éveiben már mínden cselekedetén
átsugárzott a szív melege. Rendfőnöki tisztéből folyó kötelessége volt
az évenként tartandó paterna visitatio, atyai látogatás mínden rendtársá
nál. Ezeken egészen nyiltan kitárta a szívét: elmondta háláját, köszöne
tét minden elvégzett munkáért, meghallgatott minden panaszt, megfoga
dott minden értékes tanácsot. Életének utolsó idejében feltűnő sok le
velet írt. Búcsúzott mindenkitől és a reá jellemző szerénységgel mindenki
számára voltak köszönö szavai. Távol élő rendtársai, jó ismerősei, bará
tai mínd, mind kaptak ilyen köszönő és búcsúzó levelet. Ezekkel a leve
lekkel és a 10. kormányzati évének befejezése alkalmával rendtársaíhos
intézett beszédével búcsúzott egy gazdag. szén, befejezett szerzetes-élettől.

Ez volt a nyilvános búcsúzása. Az élettől való e~éni elválása azon
ban éppen olyan csendes, szinte alig észrevehető volt, mint minden, ami



közvetlenül a személyével volt kapcsolatban. Legszűkebb környezetén
kívül nem látta senki a haldoklását, mert még az utolsó óráiban is félt,
hogy valakinek terhére lehet... tíz napi .haldoklása csodálatos élmény
volt mindazok számára, akik körülállták halálos ágyát. Erről sokat le
hetne írni és beszélni ... "... ecce, quomodo moritur iustus ..." ime,
hogyan hal meg az igaz ember.

Csendben, nyugodtan, mindennel és mindenkivel megbékélve távo
zott el a lelke sokat szenvedett testéből, - hogy hitünk szerint eljusson
Ahhoz, Akitől minden élő elindul, Akihez minden élő visszatér és Aki
nek a szolgálata volt Sárközy Pál élet-munkája.

A HITHIRDETES sohasem tartozott a könnyű feladatok közé.
Már maga az a körülmény, hogy a hithirdetőnek hosszú évekre, eset
leg egész életére ki kell szakadnia megszokott környezetéből, hazá
jából és sajátjának érzett kulturájából, igen súlyos áldozatot jelent.
Pedig ez még csak negativ oldala a dolognak. Sokkal nehezebb fel
adat ennél az exotikus új környezet megszokása és a merőben ide
gen társadalmi rendbe és gondolatvilágba való belehelyezkedés.
Azután nem szabad figyelmen kívül hagynunk az általános bizal
matlanságot, sőt határozott rosszakaratot sem, mellyel a hithirdetők

munkáját a legtöbb helyütt kísérik. Ezért bizony a misszionári
usnak állandóan számolnia kell a vértanúi korona elnyerésének le
hetőségével.

De ez még nem minden. A missziós munka benső lényegéből

következő, tehát immanens nehézségek mellett, legalább a multra
vonatkozólag, számításba kell vennünk azokat az óriási, sokszor alig
leküzdhető akadályokat is, melyeket a misszió előkészítése és még
inkább az irdatlan hosszú út megtétele torlasztott a hithirdetők elé.
Allításunk bizonyítására két XVIII. századeleji minisszonárius pél
dájára hivatlcozunk, akiknek jóformán egész hittérítői tevékenysége
az utazás akadályainak elhárításában merült ki.

1704. szeptember havában két ferences atya: a belga Drion Fe
renc és a magyarországi születésű Hartel Jakab azzal a szándékkal
lépte át az Örökváros kapuját, hogy egyenesen Kínába megy az ot
tani ferences missziók munkájának támogatására. A Propaganda
Fide bőven ellátta őket ajánló levelekkel és útiköltséggel. Mivel a
Távolkeletet abban az időben legegyszerűbben az angol Keletindiai
Társaság hajóin lehetett megközelíteni, misszionáriusaink Francia
országon és Belgiumon keresztül Hollandiának vették útjukat. Az
út nagy részét, a Genova-Marseille szakasz kivételével, gyalogszer
rel tették meg. Nagyon kellett sietniök, mivel II Társaság hajói éven
kint csak egyszer, rendszerint az őszi időszakban indultak. De bár·
mennyire siettek, mégis elkéstek, mert Hollandiában több mint egy
hónapig kellett várniok a gróf Gallas londoni császári követ által
megígért útlevél megérkezésére. Igy csak 1705. januárjában érték el
a brit fővárost, mikor az indiai flotilla hajói már javában 'szelték az
Atlanti óceán hullámait. Nem maradt tehát számukra más válasz
tás, mint a legközelebbi konvoj indulásának bevárása, ami persze
egy egész esztendő kiesését jelentette. A hosszú kényszerszünet alatt
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misszionáriusa~nk azzal igyekeztek hasznosítani magukat, hogy ~

hetőség szerint belekapcsolódtak a londoni katolikusok lelki életé
nek gondozásába. Szükségét nem szenvedtek, mert Gallas gróf és
Giffard apostoli vikárius nagylelkűen gondoskodtak róluk.

Végre elérkezett a várva várt idő, az 1705. év ősze. Utasaink,
akikhez közben három francia jezsuita is csatlakozott, érthető tü
relmetlenséggel várták az indulás napját. De bizony karácsony is
elmult, mire hajójuk felszedte horgonyait. Utazásuk szerencsés, de
nagyon hosszú és fárasztó volt. Már jól benne jártak az 1706. esz
tendőben, mikor végre elérték a Bengáli öbölben épült Szentgyörgy
erődöt, a mostani Kalkutta ősét. Innét a legelső hajóval Batáviába,
Jáva sziget és egyúttal egész Holland-India fővárosába indultak az
zal a szándékkal, hogy ott várják meg a kantoni hajó indulását.
Számításukban azonban alaposan csalódtak, mert a batáviai ható
ságok nemcsak hogy barátságtalanul fogadták, hanem egyenesen
börtönbe vetették őket. Ebben a barátságtalan fogadtatásban bi
zonyára része volt a vallási türelmetlenségnek is, de a főok mégis
politikai motivum volt. Hollandia ugyanis akkor harcban állott
Franciaországgal. Ne felejtsük, hogy a spanyol örökösödési háború
.épp akkor dúlt leghevesebben az európai csatatereken és a világ
tengereken. A francia jezsuiták tehát holland szemmel nézve, el
lenséges alattvalóknak számítottak. Csak az volt a baj, hogy a
derék batáviai urak nem tettek különbséget, s a belga Drion és a
magyar Hartel atyát is ellenség módjára kezelték: hosszabb ideig
tartó vizsgálati fogság után 1706 végén, illetve 1707 elején a három
jezsuitával együtt visszatoloncolták őket Hollandiába. Amsterdam
ban persze hamarosan kiderült a félreértés, de az elvesztett eszten
.dőt már nem lehetett visszaadni.

A kellemetlen incidens közbejöttének legsúlyosabb következ
ménye a kicsiny közösség felbomlása volt. A franciáknak egyszer~

mindenkorra elment a kedvük a missziós munkától. Legalább nincs
Tá adatunk, hogy még egyszer próbálkoztak volna vele. Hartel atya
.szintén visszakívánkozott hazájába. 1710-ben mint a morvaországi,
de a magyar szalvatoriánus provinciához tartozó hradistyei kolostor
.gvárdiánjával találkozunk vele. Igy egyedül Drion atya tartott ki
eredeti szándéka mellett. Megint elülről kezdte a keserves munkát:
Hollandiából ismét Angliába ment és ott addig tett-vett, sürgölő

<lött, míg 1708. június 5-én sikerült ujból hajóra szállania. Az ak
kori hajózási viszonyokra jellemző, hogy útja első szakaszának
(Portmouth. - Jó.reménységfok) megtételére három, második szaka
szára pedig (Jóreménységfok - Bengáli öböl) három és fél hónap
kellett. Igy Drion atya csak 1709. február 4-én, tehát elindulása után
pontosan hét hónappal léphetett India földjére.

Megérkezése után első dolga a chandernagori francia gyarmat
meglátogatása volt. Majd utána egy örmény hajón a Fülöp szige
teknek vette útját. útközben azonban veszélyesen megbetegedett.
Ezért Malakkában kénytelen volt megszakítani útját és a tartomány
holland kormányzójának engedélyével egy faluban ápoltatnia magát.
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Itt tartózkodásában hosszabb fontolgatás után arra az elhatározásra
jutott, hogy Malakkából a legközelebb érkező angol vagy portugál
hajóval egyenesen Kantonba indul. De megint gazda nélkül csinálta
meg számítását: a holland kormányzó felgyógyulása után egy perc
nyi haladékot sem adott nek!. Kénytelen volt tehát eredeti tervé
hez visszatérni és a Fülöp szigetek felé folytatni útját. útközben
legalább megvolt az az öröme, hogy belekóstolhatott a hithirdetői

munkába: a hajón alkalma volt öt kis pogány gyermeket előkészí

teni és megkeresztelni. A Fülöp szigetek fővárosában, Manilában
tovább folytatta apostoli tevékenységét. December havában azon
ban megint hajóra szállott, mely Kínába volt őt szállítandó.

De mintha az elemek is összeesküdtek volna ellene: a tomboló
viharok messze eltérítették hajóját útjától és Kanton helyett ismét
Malakka kikötőjébe űzték. Angol hajóstisztek 'bíztatására, hogy Ba
táviában mindig talál Kínába induló hajót, ujból Jáva szigetének
vette útját. De megint szerencsétlenségére, mert a sziget kormány
zója még mindig nem felejtette el a négy év előtti kalandot és kere
ken megtiltotta neki, hogy a szárazföldre tegye lábát. Jobb megoldás
híján vagy hat hónapon át a kikötőben állomásozó hajókon volt
kénytelen megvonni magát. Végre június 12-én a német Müllener
János lazarista atya társaságában a Loyal Coock nevű angol hajó
fedélzetére szállott, mely hat hét alatt a Kína közvetlen szomszéd
ságában fekvő macani kikötőbe szállította őket. Innét már csak egy
ugrás volt Kína. Drion atya 1710. augusztus 6-án vagy 7-én érte el
álmai földjét. Hat évi hányattatás után végre révbe jutott.

Ezzel be is fejezhetnők előadásunkat, mert a hosszú bevezetés
nek nagyon rövid folytatása lett. Drion, illetve most már Tung-Te
Lüeh atya megérkezésekor nagyon zilált állapotban találta a kínai
missziókat. A Propaganda, a portugál korona és Kang-hsi császár
(1662-1723) ellentétes rendelkezései teljesen összezavarták a viszo
nyokat és semmi kilátást sem nyujtottak eredményes munkára.
Drion atya, mivel a portugál király missziós monopóliumát nem
akarta elismerni, a pekingi udvartól követelt pátens megszerzésére
pedig nem volt reménye, egyelőre Kanton közelében egy félreeső

kunyhóban vonta meg magát. Itt Müllener barátjával különböző

kalandos terveket szőtt a missziós munkába való belekapcsolódásra.
Legszívesebben a zordon hegyi tájak független, félvad törzsei közé
ment volna. A nagy távolság és a dúló háborúk miatt azonban
kénytelen volt a merész tervet elejteni.

De közben múlt az idő, A kínai helyzet tisztázódására semmi ki
látás nem volt. Drion atya a távoli Tonkingból érkező kedvező hí
rek hatása alatt elhatározta, hogy oda teszi át működésének szin
helyét. 1711. elején szerencsésen át is jutott a Tonking-kínai hatá
ron és egyidőre Kesatban szállott meg, ahol már működött a Pro
pagandának egy ágostonos rendű misszionáriusa. De most sem volt
szerencséje. Alig, hogy kezdett meqbarátkozni a viszonyokkal és a
benszülöttek nyelvével, 1712-ben Tonkingban is keresztényüldözés
ütött ki. 1713. nyarán Drion súlyos lázba esett, mely még azon év
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3umus havában kioltotta életét. Mindössze 41 évet élt. Egyik misz
szi6stársa ezt a jellemzést hagyta róla: "Drion Ferenc atya kitűnő

misszionárius lehetett volna. Nagy tehetségei voltak és Rómában
igen jó összeköttetésekkel rendelkezett." - bgy. -

ROMAIN ROLLAND ISMERETLEN LEVELE. Romain Rolland szel
lemi hagyatéka ma már az egész emberiség kincse. Minden szava, min
den sora hozzájárulhat ahhoz, hogy róla alkotott képünket kíegészítse,
tökéletesítse. Ezért tartom kötelességemnek, hogy egy birtokomban levő

ismeretlen levelét a Vigilia hasábjain publikáljam.
A levelet Romain Rolland 1924-ben irta Neubauer Pálnak. Neubauer

Vágujhelyen született, jogot végzett író, ujságíró, a két háború közt a
Prágai Magyar Hirlap és a Pester Lloyd munkatársa volt. Irt német
nyelvű verseket, elbeszéléseket, regényeket (Skizzen aus dem Felde, Was
geht das mich an?, Maria, Das fehlende Kapitel, stb.). Tudtommal a
huszas években mcg ielent valamelyik német irodalmi folyóiratban egy
sor Ady-fordíbsa is, köz.cük Az ős Kaján. Irásaiban a két háború közti
korszak lázas világnézetí, filozófiai, irodalmi útkeresése, a meggyalá
zott és egyre jobban veszélyeztetett humanizmus megmentésére irányuló
törekvés tükröződik. A filozófiában Konstantin Brunner nálunk alig is
mert filozófiai író tanítványa volt. Brunner főbb művei: Die Letire von
dem Geistigen und dem Volke, Liebe, Ehe, Mann und Weib, Unsel'
Christus, Juden und Judenhass, Aus meinem Tagebuch, stb. Ezekben
Platon és Spinoza örököseként arisztokratikus jellegű, mind a materi
alista, mind az idealista monizmussal szembenálló, mégis monista filo
zófiai kísérletet ad a világ megmagyarázására. Ennek a filozófiának sok
híve volt a weimari Németország vezető egyéniségei közül is, mint pél
dául Walther Ratenau.

Romain Rolland a levélben Brunner ember-értékelésével, az exklu
zivarisztokratizmussal szemben a hindu felfogás mellett foglal állást.
(Ebben az időben irja Gandhiról szóló könyvét.) Utolsóelőtti, a filozófia
nyelvét illető megjegyzései is Brunner irásaira vonatkoznak, amelyek
áradó, csillogó szó- és .kifejezés-zuhatagokkal, a ragyogó ékesszólás va
rázserejével akarnak meggyőzni és elkábítani.

A levél egyébként úgy került birtokomba, hogy Neubauer 1944 nya
rán könyvtárának Brunner-részlegét a hozzá kapcsolódó levelezéssel
együtt nekem adta át azzal a meghagyással, hogy ha ő nem érné meg a
háború végét, a könyveket és iratokat tartsam meg és legjobb belátásom
szerint gondoskodjam sorsukról. Részben ennek a meghagyásnak teszek
eleget, amikor most ezt a közérdekű Romain Rolland-levelet Rónay
György fordításában közreadom. (Rosta József)

Schoeneck, Beckenried mellett (Vierwaldstiitti tó)
Vasárnap, 1924 (a keltezés áthuzigálva, zavaros).

Kedves Neubauer Pál

Közel három hónapja, hogy elhagytam Párizst s ide-oda utazgatok
Franciaországban, majd Svájcban. Levelei utánam jöttek. - Könyveim
nincsenek már a kezemügyében, így nem bocsáthatom rendelkezésére
példányomat Kurtis (Kurten?) munkájából. De valamelyik régebbi le
velemben keresse meg e könyv pontos könyvészett adatait (már nem em
lékszem pontosan eimére és kiadójának nevére); küldje el ezt nekem:
meg fogom kérni a kötetet a svájci kiadótól és el fogom juttatni önnek.
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Köszönöm Skizze aus dem Felde-jét, örömmelolvastam - köszö
nöm zenéről szóló nagyon érdekes fejezetét is; őszinte hálámat fejezem
ki azért, hogy ezt nekem ajánlotta.

Engedjen meg néhány baráti megjegyzést.
Úgy látom, általában hajlamos rá (mind gondolatomat, mind a zenét

illetőleg), hogy a különböző dolgokat kategorikusabban válassza el egy
mástól, mintsem valóságosan különá1l6k.

Először is, mondtam önnek: óvakodom tőle, hogy szembeállítsam,
mint Konstantin Brunner teszi, a Geistigest és a VoUtot. - Sokkal haj
landóbb vagyok azt hinni, mint a hindu bölcselet is, hogy az, ami az
embereket elválasztja, a korok különbsége, Nem mindannyían értünk el
ugyanarra a fokra az üdvösség útján. Egyesek közülünk (akik nyilván
már régebben szenvednek) bele fognak olvadni a parttalan tengerbe,
míg az emberiség más millióinak még századokon át kell járniuk a ne
héz utat, mely a léleknek a végtelenben való fölszabadulásához vezet. 
De köztük és köztünk nincs természeti különbség, Ok azok, amik mi vol
tunk. Mi azok vagyunk, akik ők lesznek. - Én nem küzdök ellenük.
Javallok. S várok. - Sem gyűlölet, sem megvetés nincs bennem irán
tuk. Érzem, hogy a rosszat, amit tesznek, magam is megtettem, amikor
az voltam, 'ami ma ők. S érzem, hogy a szenvedést, amit nekem okoz
nak, ők is át fogják szenvedni, ha azzá lesznek, ami én vagyok. Sajná
lom őket.

Ami a zenét illeti, ma már nem hiszem (annakidején hittem), hogy
olyan kivételes előjogai vannak a szellem egyéb formái fölött, mint ami
nőket ön tulajdonít neki.

Wagner és Schopenhauer azért állították szembe úgy a többi művé

szettel, mert félreismerték a többi művészetet, Már Michelangelo joggal
megmondta, hogy "az igazi festészet zene", s a tizenkilencedik század
ama nagy áramlatának. mely Delacroix-tól Cézanne-ig s a legújabb
művészekíg halad, mély értelme ujra ráeszméltetni a festészetet arra,
hogy nem az utánzás, hanem a kifejezés és belső teremtés művészete,

Ugyanígy áll a dolog a szobrászattal és az építészettel is; igazi forrásuk
a szellem; és tudatosan vagy öntudatlanul, olyan szám-törvényeknek
engedelmeskednek, melyeket az új esztétíkusok igyekszenek kibogozni.
- Az írodalmat illetőleg, személyes tapasztalatom meggyőzött róla, hogy
semmi szép és élő nem épülhet a külső dolgok és lények utánzására:
csak az az igazi teremtés, mely a mélységekből fakad föl, és melyben
a lélek, melyet alkotunk, valahogyan annak a Létnek a mélyéből sarjad
elő, amelyet mindnyájan magunkban hordunk, de csak a teremtő szelle
mek találták meg a kulcsát. Annál inkább beszélhetek erről az állapot
ról, mert pillanatnyilag is ebben vagyok (mínt ahogyan ebben éltem a
BTeugnon idején is): mint anyja méhében az emberi gyümölcs, bensőm

ben kiformálódott egy nő, akit nem ismerek, soha életemben nem lát
tam, soha nem gondoltam rá; a homályos limbuszból fölbukkanva las
sacskán kivált belőle, fölöltve saját alkatát, vonásait, ösztöneit, szenve
délyeit, gondolatait. A külső megfigyelésnek mindebben javarészt semmi
szerepe nincs. A lényeg ez a belültről kifelé sarjadás. - A nagy revelá
ció (ha tetszik: a "csoda") nem a zene, hanem az alkotás ténye. Mert a
szónak abban a mély értelmében, ahogy ön használja, minden alkotó
tett zene.

Még egy megjegyzés. (Ne haragudiék l) Föltétlenül szűkséges, hogy
az új filozófia józanabb, telítettebb, nyomonjáröbb és szebb nyelvet te
remtsen magának. Ma már elviselhetetlen a hosszadalmas, homályos, ér
zelgős és széteső frazeológia, melyben az intuició villáma elvész a köd-
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ben. Engem már Konstantin Brunnernál is feszélyezett ez az áradás,
akárcsak nagy esők után. Az intuitív értelem jellegzetesen művészí ké
pesség. Nagy művésznek kell lennünk, hogy méltóképpen bánjunk vele.
Szeretném, ha egy Flaubert kovácsolna neki üllőjén szép érces nyelvet
- hajlékonyat, tisztát, romolhatatlant.

Ön költő, szánja rá magát erre a föladatra ! Azt hiszem, India nagy
bölcsessége ezen a téren is sok mindenre megtaníthatna. Mert ott a
Szépség nyilát az Igazság ija repíti el.

Igaz barátsággal Romain Rolland.

KtTEZER tVE jelentős eseménye játszódott le az európai tör
ténelemnek. A mai ember azonban inkább tartja számon a technika
vívmányait, mint multjának messzi eseményeit. A távoli történelmi
mult jóformán olyan, mint egy ködbevesző város, melynek csak
templomtornya emelkedik ki a szürke gomolygásból, hirdetve, hogy
a homályban azért emberi település van, emberi élet folyik ott is.

Igy vagyunk az ókor történetével: a ködből csak egy-egy nagy
alak emelkedik ki; a többi: emberek, események, lassacskán ele
nyésznek. Ki tartja számon manapság, hogy például kétezer évvel
ezelőtt élte talán legfeszültebb, legizgalmasabb napjait az ókori Ró
ma? Együtt működött ott Cicero, Pompeius, Cato, Caesar és még
sokan mások. Az utcákan lármás fegyveresek cirkáltak, s ha Clo
dius vagy Milo emberei végigcsörtettek a tereken, a rabszolgák ret
tegve bújtak a házak sötét zugaiba, a ház ura pedig fegyvert kötött
s ment a szenátusba, mert nagy események érlelödtek. Még talán
visszaszólt embereinek, hogy ha délig nem érkeznék vissza, vigyék
utána az ennivalót; nem tudhatta, nem beszél-e Cato egészen nap
lementéig, hogy a szenátus határozatát egy nappal elodázza. Még
alig ültek el a Catilina-felkelés hullámai, máris új szövetségről sut
togott a fáma, a nagy triumvirátusról, melyet Caesar, Pompeius és
Crassus kötöttek egymással. Pompeius volt a népszerű katona, Cras
sus a szövevényes üzletekből meggazdagodott szerencsefia, Caesar
pedig a szellemi irányító, a szövetség feje és végrehajtó ereje egy
személyben. Talán maga a nagy Sulla sem tudta, mennyire igazat
mondott mintegy húsz évvel ezelőtt, mikor Caesar könnyező, ri
mánkodó rokonait így fenyegette meg: "Ez a rosszul övezett ifjú
többet rejt magában, mint Marius".

Caesar hatalmas képességei egyre inkább érvényre jutottak.
59-re konzulnak jelölteti magát, s hatalmas választási hadjárat után
célt is ér - teljes anyagi romlás árán. Amikor 58-ban a számára
kijelölt provinciába, Galliába akart utazni, hitelezői csak Crassus
kezessége mellett bocsájtották útjára. Meg kellett valahogyan gaz
dagodnia, s mi volt erre alkalmasabb, mint egy zsákmányszerző há
ború? Megindította hát kis hadseregét a Rajnától nyugatra fekvő

terület, az úgynevezett Gallia Comata (üstökös Gallia) felé. A kato
nák mohó érdeklődéssel törtek be az exótikus, barbár vidékekre.
Caesar későbbi visszaemlékezéseit (Emlékiratok a galliai hadjárat
ról) szintén ilyen kíváncsiság, ilyen tapasztalni-akarás jellemzi.

Ez a rlivid munka a latin próza egyik kiváló terméke, és hist6-
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riai szempontból páratlanul értékes forrás. Szinte hivalkodó egy
szerűséggel, látszólag tárgyilagosan szól az eseményekről, ugyanak
kor "derűs vidámság és egyszerű báj ömlik el felette" - mondja
Mommsen. Rendkívül érdekes és megkapóan naiv például az a rész
let, amelyben az állatvilágot jellemzi. "Van egy szarvasmarha-fajta,
melynek fülei között, homloka közepén szarva van, me ly magasabb
és egyenesebb az eddig ismerteknél, tetején pedig az ágak mint a
pálmalevelek oszlanak szét", Színesen írja le a germán vadászok
munkáját. "Vannak aztán jávorszarvasok is. Ezeknek nyugvóhelyül
többnyire a fák szolgálnak, kicsit hozzájuk dőlve szoktak éjjel szen
deregni. Ha ezeket a helyeket a vadászok kilesik, a nyughely körüli
fákat vagy egytől-egyig kivagdalják, vagy úgy rovátkolják öket,
hogy azok látszólag maradjanak állva, s ha az állat szokása sze
rint valamelyikhez hozzádől, terhével eldönti az előre bevágott
fát s vele ő is elesik". Fölállni aztán nem képes többé, mert Caesar
tudomása szerint lábai merevek, nincsenek forgói.

Néhol már szinte népmesei túlzással jellemzi a vidéket. "A ger
mánok között egyetlen egy sem mondhatja el magáról, hogy bár
hatvan napot utazott is Hercynia erdejében, annak elejére vagy
végére ért volna." A társadalmi viszonyokat egy-két szóval kitű

nően meg tudja fogni, és korához képest szokatlan éleslátással ér
zékeli az egyenetlenségeket. "Egész Galliában két csoportra lehet
osztani a tekintélyre számító embereket. A nép ugyanis csaknem
szolgasorban van, hiszen semmit sem merészel magától cselekedni,
s a tanácskozásokon nem vehet részt. A legtöbben, midőn az adós
ságot, vagy az adókat, vagy akár a hatalmasok jogtalanságait nem
állják tovább, önként vetig magukat szolgaságba."

Ez a páratlan éleslátás jellemzi Caesart egész életében. A ne
héz, sokszor vesztésre álló csatákat olyan hadvezéri leleménnyel for
dította meg, hogy némelyik még most is mintadarabja a hadászati
iskoláknak. A nerviusok támadása például majdnem a r6mai had
sereg pusztulását okozta; végül azonban a gall törzsek mégis mind
meghádoltak és a r6mai birodalom vazallusai lettek.

Ha az ember elnézi Caesar arcképét, végigfut rajta valami meg
foghatatlan érzés: a nagyság sejtelme. Talán Nap6leonhoz lehet ha
sonlítani; emberileg azonban talán több volt nála. Kora züllött tár
sadalmából sziklaként emelkedik ki. Páratlan energiáját mindenki
csodálja; azt mondják r6la, egyszerre tudott hallgatni valamire, ol
vasni és levelet diktálni; három ember szellemi készsége volt meg
benne. Szenvedélyesen kedvelte a fényűzést, hatalmas összegeket
költött villáira és képeire; de a gall hadjáratban katonáival együtt
viselt minden nélkülözést. Kortársait ámulatba ejtette páratlan
nagylelkűségévelés ellenfelei iránt tanúsított kegyes bánásm6djával.

Bizonyos, hogy több volt, mint "nagy kalandor" és "balszeren
csés zseni" - ahogy Ferraro vélte; inkább a világtörténet nagyjai
közé kell sorolni, ahogy Mommsen tette, aki azt mondja r6la:
."Egyedüláll6 mind az irodalomban, mind a világtörténelemben".

(R. L.'
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AZ OLVASO NAPLOJA. Nem "muszájból" olvasok, s azt hiszem,
nem vagyok lusta olvasó; végre zavarban vagyok, zavarban lehetek!
Tornyokban állnak asztalomon a jó, az érdemes, az érdeket! könyvek,
nem ·az a problémám, hogy ha frissen megjelent könyvet akarok olvas
ni, ugyan mit is olvassak, hanern az: a sok jó közül mít válasszak. Itt
vannak oa Nyugat nemzedékének klasszikusai vagy elfeledettjei, akik
nem érdemlik meg a teljes feledést: Krudynak itt van három új kötete
is (illetve a tavalyiakkal együtt öt), itt vannak Szép Ernő írásai, Szo
mory Dezső híres Párizsi regénye, Kaffka Margit Allomásokja, Heltai
Jenő három kisregénye egy kötetben... és még mennyí minden! Ha
hosszú időn át zavarban volt a kritikus, mert nem volt miről írnia; most
zavarban van: miről, melyikről írjon. De hogy örül ennek az "embarras
de richesse"-nek: annak, hogy irodalmunk gazdagsága ejti zavarba !

Mít válasszak ? - tűnődtem; aztán a sok szívemnek kedves közül
a legkedvesebb mellett maradtam: Petőfinél. Két új könyv jelent meg
Petőfiről, helyesebben Petőfivel kapcsolatban. Ezekről fogok írni.

•••
Aki fIgyelemmel kíséri Petőfi "utóéletét", az jól ismeri Dienes And

rás nevét. 1949-ben jelent meg "A Petőfi-titok" című kitűnő könyve,
melyben - remélhetőleg mindenki számára végérvényesen - tisztázta a
nagy költő tragikus halálának körülményeit. Megint elővettem ezt, rní
kor új munkáját, "A legendák Petőfijé"-t befejeztem, s megint olyan iz
galommal olvastam, mint annakidején. -Nerncsak a történet szívszorító:
a csata, a költő ide-oda kószálása az arcvonalak mögött (mert Bem, ha
meglátja, mérgesen visszaparancsolja), az összeomlás, a menekülés, s
hogy egyszercsak eltűnik és senki nem látja többé. .. (utoljára egy Len
gyel nevű ember látja élve, aztán egy osztrák őrnagy, Heydte, holtan) ...
- maga a leírás is nagyon jó írói munka: pontos, friss, drámai, vílágoa;
öröm olvasni ilyen sallangtalan. élénk, természetes prózát.

"A legendák Petőfijé"-nek "összekötő szövegeire': is ez áll. Dienes
András évtizedek óta, mondhatní gyerekkora óta gyűjti a még élő Petőfi

hagyományokat. A könyvben elmondja, hogyan; mindez nagyon érdekes,.
különösen abban a személyes modorban, ahogyan előadja (bár jobb sze
retnérn, ha kevesebbet tegezné olvasóját). Jó író jó írása ez, valami ro
konszenves, garabonciás zamattal. Nemcsak a dolgokat tudja láttatni;
őt magát is látja az ember, ahogy kocsin, biciklin, gyalog, hóban-hőben

járja 'az országot, szinte a nagy gyaloglők egyenletes, kissé nyujtott-léptű

Petőfi-tempójában,vállán olyasféle felleghajtóval. aminőt Petőfi is hor
dott; összegyűjt mindent, ami még egyáltalán összegyüjthető: emlékeket
és emlékezéseket, jelentőst és jelentéktelent - valóban az utolsó pilla
natban. Lelkesen, szeretettel, Petőfi nagy ismeretében, időnkint harago
san és méltatlankodva, amiért em is, azt is pusztulni hagyjuk.

Természetes ·a méltatlankodása is, de - legyünk őszinték - termé
szetes a pusztulás is. Mi volna, ha minden házat örökre úgy hagynánk,
amilyen akkor volt, amikor ez vagy az a nagy költőnk járt benne? Ha
minden fát vaskerítéssel vennénk körül, amelynek árnyékában megpi
hent? Végtére is élő világban élünk, nem múzeumban vagy temetőben.

Magam is éltem a Kiskunságon; nem egyszer ültem egy kiszáradóban
lévő roppant nagy fa alatt, melynek tövében a néohagyornány szerínt
Rákóczi Ferenc pihent, ivott is a fa odvában meggyűlt kesernyés víz
ből. Persze Rákóczi sosem járt ezeken a homokbuckákon; ki tudja, hon
nét eredt ez a monda. De harminc esztendővel ezelőtt még élt, még meg-o
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volt; nekem nemcsak a nagyapám mesélte, mint kis gimnazístának, ha
nem később öreg sarlósári juhászok is. De erős a gyanúm, hogy az egész
legendának "úri" forrása volt: egy környékbeli birtokos család ősei Rá
kóczi seregében szolgáltak, itt lehetett valahol a kultusz forrása.

Dienes András nép ajkáról összegyüjtött Petőfí-Iegendáínak jelentős

részében is érezni a "fentebb", az irodalmi forrást; olykor maga Dienes
is utal erre. Ez természetesen mit sem von le értékükből, érdekességükből.

Mert végtére is, ebben a könyvben nem az az elsőrendűen fontos, amit
Petőfi életéhez, illetve életének ismeretéhez hozzáad. Sok minden elkal
lódott, sok kortárs tanút nem kérdeztek meg; de Petőfi életét mindenes
tül ismerjük. Ennek a térképnek már nemigen vannak ismeretlen fehér
foltjai. Aztán meg, ezek a kortársi tanúbízonyságok vajmi szígorú kri
tikára szorulnak. Iskolás közhely: ha szerenceétlenség történik az ut
cán, ahány ember látja, annyiféleképpen számol be róla, s mind esküszik
rá, hogy úgy igaz, ahogyan ő mondja. Olyan sokat nyertünk volna vele,
ha sorra kihallgatjuk Petőfi minden kortársát, ísmerősét, vallatóra fo
gunk mindenkit, aki látta, aki beszélt vele, vagy beszélt olyannal, aki a
vele beszélővel beszélt? Nem hiszem. Én a magam részéről nem is ilyen
"dokumentumokat·, kerestem Dienes András könyvében; de nem is vár
tam tőle ilyeneket. Valóban, mint a cím mondja, "a legendák Petőfijét"

akartam látni: azt, hogyan, mílyen alakban élt, vagy él még ma is a nép
ben. Ezért éreztem a legszebbnek azokat a népi emlékezéseket. ahol a
képzelet föllibben a földről, s ahol Petőfi már valóban "legenda" - a
könyv utolsó szakaszában.

Persze a többi is rendkívül érdekes, különösen úgy, ahogyan Dienes
András csoportosítja az. anyagót. Az egész munkába belesugárzott valami
detektív-izgalmat, valamit a gyerekkori Indiánosdinak a feszültségéből 
ahogy irja is; ez egyik varázsa könyvének, s az olvasót is megejti. Meg
találni a kutat, melynél Petőfi nádparipáját itatta! Megtalálni a Sza
mosra kirúgó kocsmát - legalább az emlékezésben! Bevallom, Scott ka
pitány kalandjait nem követtem ilyen friss izgalommal kamaszkoromban.

Megvan a kút, a kocsma, mínden megvan. illetve megvolt ! Az ol
vasó fölkiálthatna: mícsoda meglepetés! Sietve megjegyzem: egyáltalán
nem meglepetés. Nagyon-nagyon hálásak lehetünk Dienes Andrásnak a
"fölfedezéseiért", ezért a megbecsülhetetlen "hitelesítő" rnunkájáórt. De
miért találta meg a betemetett kutat? Mert hitt Petőfinek. A verse nyo
mán indult el; mondhatnám: előre tudta, hogy a kútnak meg kell len
nie - megvolt, mert Petőfi irt róla, és Petőfi nem hazudott. Valóban
a kis Petrovicsot látták nádparipán lovagolni a félegyháziak a köpolya
kút környékén? Vagyemlékükbe már a "Cserebogár, sárga cserebogár"
is belejátszik? Mindegy: a tény 'az, hogy Petőfi nem hazudott; minden
szava színtíszta igazság. Dienes András utánajárt; tanú rá.

Csak a rossz költők, a dilettánsok, a fűzfapoéták, a líra szélhámosat
hazudnak. Jó költő nem hazudik. Tudtam, hogy minden úgy van, ahogy
Petőfi mondta. Tudtam, hogy ha utóbb tudákosok itt-ott ki akarták iga
zítani: ők jártak rossz úton. Ha egyszer Petőfi azt mondja valamire. hogy
ott van, ne keressék másutt. Köszönjük meg külön Dienes Andrásnak,
hogy minderre ilyen csattanós bízonvítékot adott.

Időnkint "odamond" a régi irodalomtörténészeknek; ebben azért nincs
egészen igaza. Hogy egy tudós csillagászati adatokkal sZámítja ki egy
esemény keletét. azon lehet mosolyogni. De ha mosolygunk is rajta: azért
a csillagászat még mindig megbízhatóbb, mint az egyéni emlékezések.
Ez persze egyáltalán nem jeIenti azt, hogy az egyéni emlékezéseket nem
kell utolsó morzsájukíg összegyüjtení, trzésem szerint azonban két te-
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rületről van szó. Az egyik az irodalomtörténet, az irodalomtörténeti élet
rajz: ennek nem árt, ha jobban bízik a cstllagászatban, mint a könnyen
eltolódó emlékezésben. A másik a folklór, vagy nem is egészen folklór,
hanem valami vele rokon külön dolog, az, amit Dienes András csinál 
ez megint más. Azt hiszem, jobb nem összekeverni a kettőt. Dienes
András mosolyog Ferenczin, s egy kicsit talán haragszik is rá a csilla
gászás miatt? Emlékeztetem rá: a segesvárt csatatéren ő is körzővel,

mértannal dolgozott! S jól tette!
Abban aztán föltétlenül egyetértek vele, hogy jobb lett volna, ha

a századfordulón kevesebbet föllengünk "a szabadság lánglelkű bajnoká
ról", viszont élőbb kultusszal ápoljuk emlékét, s fogékonyabb szívvel ol
vassuk Verseit.

De ez már átvezet a másik Petőfi-könyvhöz, amelyről be szeretnék
számolni.

**.
"Az üstökös csóvája": ez a címe a kiváló pécsi tudós, Várkonyi Nán

dor könyvének. Bizonyára azért kellett olyan sokáig várnia a kiadásra,
mert legenda-rombolást gyanítottak benne. Az is, hála Istennek. Beleszűr

egy fölfújt fantomba, hogy végre ne ezt, hanem az igazságot lássuk. Ap
rólékos lelkiismeretességgel sorra veszi Petőfi valamennyi ránk maradt
ábrázolását; valamennyit ,,megméri", többé-kevésbé könnyűnek találja
- és fölhivja figyelmünket az egyetlen valóban hiteles arcképre. arra a
Petőfi életében fölvett daguerrotípíára, amelyet egy kitűnő fényképész,
Escher Károly mentett meg a végenyészettől és újított meg. Ez a Petőfi

nem Barabás égrefordított szemű biedermeier hőse, nem is a századvégi
Petőfí-kultusz "lánglelkű dalnoka"; ez a valóban élt ember - az a kép
más, melynek alapján "véget lehet, tehát véget kell vetni minden hamis,
tulzó, érzelgős és 'eszményítő hagyománynak a költő ábrázolásában"; mert
"Petőfi arca, külseje nem szorul eszményítésre". Egyáltalán: Petőfi nem
szorul eszményitésre, szépítgetésre, retusálásra sem így, sem úgy, Nem
volt measzezengő szép orgánuma: "bes~e rekedtes, kissé orr- és torok
hangú". Nem volt atléta, "hústorony", mínt szerencsétlen dunaparti
szobra mutatja; inkább "cingárnak" mondják. S nem bámult kifordult
szemmel a semmiségbe, mint Madarász szánalmas képén, amelyet oly
buzgón terjesztett olajnyomatokban az ízléstelenség és frázisos hazafiság
("Petőfi önerét - mártja - ujjal a hon nevét - áldja", mint Babits
"Falusi csárdá"-jának falán); hanem "szemében lángolt forró lelke".
Idők folyamán mínél jobban idealizálták a testét, annál jobban igyekez
tek semlegesítení a lelkét.

Március tizenötödikén sem szavalt a Múzeum lépcsőjéről. Az emlék
tábla egy később kialakuló tévedést örökít meg. Zászlóerdő sem lobogott
az épület előtt, nem is volt még elég nemzetiszínű zászló; kokárda is
csak estére készült el valamennyi. Petőfi a valóságban nem ért rá olyan
látványos pózokba helyezkedni, ahogyan utóbb látni szerették, mert a
forradalmat szervezte, lelkesítette, szinte csinálta az egészet egymaga,
néhány lelkes fiatal társával - talpraesetten és szakavatottan, pontosan
tudva, mít kell tennie, nem hiába olvasta állandóan a forradalmak tör
ténetét. F:rthető, hogy az a kor, amely éppen demokratikus forradalmát
sikkasztottael szívesen állította szemléletében teatrális pózokba: míg
karjait összefonva daliásan .szaval, legalább ártalmatlan.

Nem, egyáltalán nem volt daliás színész. Szívós, szikár, legföljebb
középtermetű, szűkvállú, cingár ember volt. De ez a cingár, villogó sze
mü kis ember, ez a lángelme, a világirodalom egyik legnagyobb költője,
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ez emelte ki, ezekkel a cingár vállaival az ország szekerét a kátyú
ból azokban a márciusi napokban.

S ez a valóság mégiscsak többet ér a történelmi legendáknál.
Mindezt részletesen megtudjuk Várkonyi Nándor könyvéből.Ad ebben

a könyvben egy "Verstérkép és versnaptárv című fejezetet is; a szerény
cím nem igér többet statisztikánál, holott valójában a mű legizgalmasabb,
legszebb fejezete; Petőfi ihletének olyan forrásvidékéig ás le, ameddig
- tudtommal - még senki. "A Petőfi-vers formai genezise" - mondja
Várkonyi Nándor, s amit így sommásan jelez, külön könyvet megérne, a
versben-gondolkodó, versben-fogalmazó Petőfiről, aki mondhatni gyalo
golva írt (nem egyedül a világirodalomban: gondoljunk - mutatis mu
tandis - Rimbaudra, vagy modernebb fekvésben Apollinaire-re); mily
érdekes probléma ez, a költői jellem s alkat milyen mély titkaiig mutat,
s mennyí mondanivalója lehet még erről Várkonyi Nándornak !

Reméljük, rövidesen elmondja. (*)

SZINHAzI ORJARAT: IBSEN ÉS AZ OKISÉRTETEI. AmikoT
Ibsen a mult század dereka táján Grimstadban gyógyszerészsegéd
kedett, hire járt a parányi városban, hogy éjjelente nem alszik, ha
ne,;" verseket költ és könyveit búvárolja. És a városka óvatos pol
gárainak gerincén végig futott a hideg: megtürhetnek-e városuk
ban egy ilyen nem rendes életű patikussegédet, aki költeményektől

zsongó kósza aggyal könnyen összetévesztheti napközben az orvos
szereket és kivédhetetlen bajt zúdíthat a közösségre.

Nos, Ibsen sem akkor, sem később, mikor már senki nem rótta
meg álmatlan éjszakai működéséért, nem tévesztette össze az ada
golást, az orvosszereket, amiket már nem a parányi Grimstad lakó
sainak szánt, hanem az egész világ búját-baját akarta véle orvosol
ni. S bármily érdekes, hogy tszak óriása germán öntudattal fogott
neki az írásnak, hogy harcolt a hazájában akkor még divatos dán
szinjátszás ellen és hogy ifjúkori kritikáiban mindig a német és az
angol szinpadi művek mellett tört lándzsát a franciákkal szemben,
Shakespeare és Schiller hatásai alatt kelt ifjúkori műveit maga mö
gött hagyva, világhírét éppen a francia drámaszerkesztési minták
elsajátításával szerezte meg. Korának szinte ördöngősségig olajos
gépezetú dráma-mestere, vagy inkább mesterembere, Scribe volt
végeredményképen igazi tanítómestere. Csakhogy ami Seribe-nél
inkább csak rutinnak és egy kenyérkereseti szakmának ötvöződése

egy-egy elmaradhatatlan siker nevében, az Ibsennél vérre menő já
ték és irodalmi prófétai lényege máig is vitathatatlan.

Somerset Maugham, aki szívesen hangoztatja, hogy elég vé
konynak vélt tehetségét hogyan ötvözte szorgalmas munkával világ
irodalmi mértékű művek alkotására alkalmassá, vallja, hogy drá
mát írni három mű ezerkezetének tanulmányozása árán tanult: She
ridan: "A botrány iskolája", Becque: "La parisienne" és Ibsen "Ros
mersholm~'-ja ez a három mű. És hogya Rosmersholmot kézírással
többször egymásután lemásolta, hogyavérébe mehessen át annak
nagyszerű drámai helyzetfejlesztése. Jómagam inkább a Kísértetek
et választottam volna ki erre a célra, amely a legtökéletesebb mo
dern tragédia. Bár illik ismerni és mindenki előtt ismerős is, távírati
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stílusban rekapitulálom az Alving család végzetét: Alvingné egy
szegény luteránus papba szeret belé lánykorában, de rokonai rá
beszélésének engedve a gazdag Alving kamarás felesége lesz. Alving
züllött életű ember és a züllés örvénye Osvald fiának megszületése
után sem enged nála vonzásából. Felesége a modern kor erősakaratú,

dolgozó asszonya. Egész nap henyélő, részegeskedő és parázna vá
gyakkal küzdő férje helyett először a gazdálkodásba menekül és
felvirágoztat ja a léha férfi birtokát. A látszat az, hogy 1.lving ka
marás megjavult. Alving azonban saját otthonát sem kíméli s a
szolgáló leánytól is gyermeke születik. Az asszony egy gyenge pil
lanatában régi szerelméhez, a kiskaliberű paphoz menekül - mi le
hetett volna azonban ebből a papból egy hozzávaló asszony mellett?
- ez azonban visszatéríti őt családjához, hisz az asszonynak az ura
mellett a helye. Alvingné visszatér otthonába, inlcább együtt dőzsöl

trágár szavakkal dobálózó férjével, csakhogy otthonában megtart
hassa, de annál inkább lázad a fennálló erkölcsi és társadalmi tör
vények ellen. Kisfiát, mikor az ráeszmélhetne apja aljasságaira,
messzi nevelőintézetekbeküldi és inkább elviseli a ridegszívű anya
ság ráháruló vádját, de ezt a gyermeket tisztának, erősnek, férfinak
akarja nevelni. Beléveti magát kora evoluciós, természettudományos
világszemléletébe, a pappal való ressentiment-ja alapján megtagad
minden tradicionális erkölcsöt és a szabad ember harcát akarja meg
vívni fián át a fennálló renddel szemben. Végre özvegy lesz, de
tovább dolgozik, amíg annyit össze nem gyüjt, amennyi Alving ka
marás vagyona volt. S ezt az egész összeget egy menhely építésére
szánja, hogy a férjétől egy fÜlérnyi összegű örökség se terhelje az
ő modernnak, tisztának nevelt fiát. Ez a fiú Párizsban élt, tehetséges
festőnek indult s csak most tér haza, az apjáról elnevezett menhely
leleplezésére, amelynek gondnoka ugyanaz a Manders tiszteletes,
akibe anyja lánykorában szerelmes volt. Manders szűklátókörű ma
radi emberré csontosodott, vaskalapos protestánsággal értelmezi a
bibliát s az épülő menhelyt sem biztosíttatja tűz ellen, mert megró
hatnák, hogy nem hisz a gondviselésben. Pedig a menhelyen az a
részeges Engstrand asztalos dolgozik, aki feleségül vette az Alving
kamarás gyermekét hordozó cselédlányt. A lány itt él Alvingné há
zában, nagyralátó, szerelmes Osvaldba, a hazatért fiúba, aki Pá
rizsba akarja vinni. Osvald pedig, aki egy idő óta látási zavarokkal
küzd, habár nem pocsékolta el ifjúságát, féltestvérében az életörö
möt véli fölfedezni, amely meggyógyíthatná őt. S ahogy Alvingné a
férjét rajtakapta a· szolgálóval, most rajtakapja a fiát is annak
féltestvérével. Már sejti, hogy a fia beteg és belémenne abba is, hogy
a fia elvegye féltestvérét, hisz ő felvilágosodott lény, de ekkor, a
leleplezés előestéjén kigyullad a javarészt fából épült menhely és
annak oltása közben Osvaldon végleg kitör az elmebaj. Az anya
végül is föltárja fia előtt, hogy apja bűnét keserüli, de hozzá akar
ja adni féltestvérét. Ez azonban, amikor megtudja, hogy nem az
asztalos leánya, hanem Alvingé és mégis cselédsorban nevelték,
visszautasítja féltestvére kezét, aki mellett betegápolónal<: kellene
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lennie és elindul, hogy Alving kamarástól és anyjától örökölt alig
fékezhető vérét hozzávaló férfiak mellett élje ki. Osvald bevallja
anyjának, hogy főként azért ragaszkodik a lányhoz, mert az köny
nyelműségébenbeadta volna neki a mindig magánál hordott mérget,
ha egyszer nyilvánvalóvá válik, hogy őrá már csak az élőhalott

sorsa, a teljes elhülyülés vár. És Alvingné mégegyszer szembeszáll
minden írott erkölccsel: azzal veszi át fiától a mérget, hogy azt neki
beadja.

Itt csapódik függöny a minden görög végzettragédiánál bor
zongatóbb polgári drámára, amelyben rövid két és fél óra leforgása
alatt öt, a halottakkal együtt hét ember élete vetül elébünk, csodá
latos plaszticitással, mondhatni egy nemzedékregény kitáruló táv;.,
lataival.

A hajdani kis grimstadti patikuslegény zsenialitása sohasem
tévesztette el alakjai jellemének kikavarásánál sem a helyes ará
nyokat. Az orvostudomány túlfejlőrlhetett Osvald kórképének mult
századbeli megítélésén, mindegy, hogy Osvald betegsége mai tu
dásunk szerint nem örökölhető. Ibsen zsenije melléje is állította tel
jesen egészséges féltestvérét, az ugyanazon apától származó Reginát.
Ibsen az emberi élet, azaz egyes emberi életek megoldhatatlanságá
nak viziójában volt egyetemes értékű megfigyelője az életnek. S bár
művét korának mer,csontosodott erkölcsi gátlásai ellen írta, sikerült
az erkölcsi gátlástalanság tragédiáját is megírnia.

A dráma előadása a legnagyobb színészi feladat. A rettenthetet
len erejű Alvingné szerepével egy Duse, egy Jászai Mari birkózott
s most Bulla Elma mutatkozott be benne a Magyar Néphadsereg
Szinházában. Jászai Mari, aki Dusetől is látta Alvingnét, fogadko
zott, hogy majd megmutatja ő, hogyan kell ezt a mélyen probléma
tikus szerepet játszani. Szokott zseniális buzgalmával alakja lel
kének mélyére hatolt, s megállapította, hogy ez a mindennel dacoló
prometheuszi ,asszonylélek nem egy öreg asszony lelke, mint ahogy
Alvingnét játszani szokták. S habár ő már közeledett a hatvanhoz,
amikor a szerepet megkapta, fiatalnak igyekezett azt játszani. Saj
nos Jászai ezidőben már akkor is öregnek hatott, ha ezt nem akarta
s szokott őszinteségével irta meg a- bemutató után néhány héttel
naplójában: megbuktam. Nem bukott meg, csak nem birta elviselni
szerepe ama buktatóját, hogy fia delirizálásától kezdve Alvingné
alakítása természetszerűen háttérbeszorul a nézők kíváncsiságának
mezején a slágermutatvánnyal, a nyilt színen való meghülyüléssel
szemben. S ezt bizony nehezen birta el az önzésében is zseniális
méretű Jászai.

Bulla Elma Alvingnéja is aránylag fiatal, negyven-negyvenöt
éves asszony. Manders tiszteletessel vívott szóharcában tehát eleven
erővel él a szerelmében csalódott nő szemrehányó célzásainak vul
káni dinamikája. Ennek az asszonynak elhisszük, hogy egy terje
delmes birtok kormányzását úgy látja el, hogy a virágzást mindenki
férfikéznek tulajdonítja, elhisszük intellektuális fölényét egész kör
nyezete fölött, szembeszállását korával és környezetével, elhisszük,
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hogy össze tudná házasítani Alving kamarás fiát Alving kamarás
lányával és azt is, hogy minden lázadásában, minden tervében csa
latkozva, a tragédia csúcspontján a függöny legördülte után igenis
beadja fiának a mérget és ezzel zárja le szerencsétlen életének egész
Alving-komplexumát. S miután a színészet elsősorban az elhitetés
művészete, elmondhatjuk, hogy a magyar szinművészet legmegren
dítőbb alkotásában volt része azoknak, akik nem riadva el a "Kí
sértetek" zordságától, megfürödtek ennek a tragédiának kathorzi
sában és kiJnnyfolyamában. Bulla Elmát alakítása nagyvonalúsá
gában a többi szereplő, (elsősorban az Engstrandot alakító Bánhidy
és az Oswaldot megszemélyesítőBenkő Gyula) valamint a rendezés
is megsegítette abban, hogy élete, de meg az egész világ Ibsen-ját
szásának nagy klasszikus alakítását megvalósítsa. És a mai techni
kai eszközök. birtokában talán nem lenne szerénytelen az a kéré
sünk, hogy az egész előadást, a maga szinpadi zárts:ígában hangos
filmtekercsen örökítsék meg, a magyar szinjátszás bizonyára ha
marosan létrejövő beszélő szinházmúzeuma számára.

Possonyi László

DON VESUVIO. Ascalesi bíboros, Nápoly köztiszteletben álló érseke
megütközve nézett a fiatal papra; amit hallott, nagyonis különösnek
tünt előtte. - Ezt nem gondolhatja komolyan. - csóválta rosszaIóan a
fejét. - Hogy zsebtolvajok, koldusok közé keveredjék, ki hallott már
ilyet! Meg azután mindjárt felismernék, hogy nem közéjük való. -

Az előtte álló alacsonytermetű, fiatal pap komoly vonásai mosolyra
derültek. Mario Borelli hangja határozottan csengett: Pedig ez az egyet
len út, hogy megnyerjem bizalmukat és az egyetlen mód, hogy sokszáz
fiatalt megmenthessünk. Megtanultam sajátos nyelvüket, ismerem szo
kásaikat és... sajnálom, szeretem őket. Azért rosszak, mert szerencsét
lenek. Engedje meg Eminenciád, hogy tervemet előadhassam.

Nápoly lak6sai és az ott megforduló idegenek évszázadok óta szen
vednek a kikötő sikátoraiban megbúvó fiatalkorú bűnözők tömegétől.

Scugnizzi néven tartják számon őket, s közösségük egyike a világ leg
különösebb "munkaközösségének". Arva, házasságon kívül született és
elhagyott, rossz családi körűlmények miatt hazulról elbujdosott gyerme
kek és fiatalok társasága ez. Koldulással, zsebtolvajlással, nem ritkán
útonállással szerzik meg mindazt, amire életük fenntartásához szüksé
gük van. Lakásuk nincs, pincékben, kapualjakban, üres telkeken alusz
nak, télen rongyokkal takaróznak, nyáron elnyúlnak a kövezeten vagy
a tengerparton. Senki nem törődik velük. A hatóságok néha haitövadá
szatot rendeznek utánuk, ilyenkor egy csom6t összefognak, a többi ügye
sen meghúzza magát valahol. A rendőrség megkísérli, hogy nyomozókat
csempésszen közéjük, ezeket azonban hamarosan felismerik és kímélet
lenül eltávolítják soraikbóI. A nápolyi öböl kék vizének hullámai nem
ritkán sodorják szerencsétlenül járt rendőrnyomozók holttestét a tenger
felé. Nápoly szenved a fiatalkorú bűnözöktől. de tehetetlen velük szem
ben. Pedig számuk a második világháborút követő években megsokszo
rozódott. Mintegy 3000 fiatal élt koldulásból, lopásból, zugkereskedésből,
kárt okoztak önmaguknak, másoknak, az államnak.

- Különleges utakon kell megközelíteni őket, - magyarázta Borelli
atya az érseknek. - Az egyetlen lehetőség, hogy látszólag közéjük áll
jak és így szerezzem meg bizalmukat. Most pedig döntsön Eminenciád ...
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Az érsek döntött és a merész, fiatal pap megkezdte különös kettős

életét, hogy sok-sok bűnöző fiatalt megmentsen a becsületes élet számá
ra. Mario Borellit 1945-ben szentelték pappá, édesapja mint fémmunkás
dolgozott egyik nápolyi gyárban, így Borelli gyermekkora óta ismerte a
város szociális bajait, ismerte a népet, éppen ezért választotta pappá
szentelése után az ipari munkások lelki gondozását. Gyors észjárása, me
leg szíve, közvetlen humora és a nép nyelvén adott érthető vallási ta
nítása rengeteg barátot szerzett neki s ugyanannyit vezetett vissza az
Egyházba.

A scugnizzik között új "munkatárs" tünt fel, valamivel idősebbnek

látszott a többieknél, alacsony, élénk tekintetű fiatalember, rongyos ru
házata, fejébe vágott ócska sapkája mutatták, hogy szegény, mint ők.

Viszont rövidesen megtudták róla azt, hogy ügyesebben koldul bármelyi
küknél és esténként több pénzt számlál össze a legéletrevalóbb utcai kol
dusgyereknél is. Ennek hamarosan kellemetlen következménye lett, egyik
erős, durvaságáról ismert csavargó-gyerek nekitámadt és követelte, osz
sza meg vele napi keresetét. Berelll atya, - mert ő volt az ügyes kol
dus - előbb szépszóval igyekezett meggyőzni támadóját, mikor azon
ban az tettlegességre vetemedett, villámgyors ütéssel földre terítette.
Ezzel egyszeriben nagy tekintélyre tett szert és immár kétségbevonha
tatlanul megalapozta scugnízzi hirnevét, tisztelték ügyességát és gyors
elhatározóképességét és féltek is erejétől. Igy jutott alvilági nevéhez is,
a fiúk, erőteljes; váratlan kítöréséért, Vesuvto-nak nevezték el és azután
csak ezen a néven említették.

Borelli atya közöttük élt, velük töltötte éjszakáit kapuk alatt, elha
gyott odukban, és életmódja látszólag semmiben sem különbözött ama
zokétól. Legfeljebb annyiban, hogy reggeltől kora délutánig soha senki
nem látta, de ezt a szokását nem firtatták, bíztak benne és feltételezték,
hogy ilyenkor "dolgozik" oly remek eredménnyel. Borelli atya valóban
dolgozott, vallásra oktatta az iskolásgyermekeket, reggelenként misézett
és gyóntatott. Ezt a rendkívül fárasztó és nem kevésbé veszélyes élet
módot folytatta közel hat éven keresztül. Tudta, ha véletlenül rájönnek,
hogy nem az, akinek hitték, feltétlenül rendőrkémnek fogják tartani és
akkor élete veszélyben forog. De okossága és ügyessége megóvta. Mind
több barátot szerzett a szerencsétlen, züllött fiú k közül, akik bármilyen
zavaros fogalmakkal rendelkeztek is erkölcsi életüket illetően, szívük
mélyén mégiscsak vágytak szeretetre, otthonra, biztonságos életre. Ve
suvio mind nagyobb gonddal s mind többet foglalkozott lelkiéletük ész
revétlen irányításával.

Szokatlanul hideg téli estén azzal lepte meg a rongyaik alatt dider
gő fiúkat, hogy fontos felfedezést tett, talált valamelyik külvárosban egy
romokban heverő templomot, amelyet még a második világháború alatt
lőttek tönkre, amelynek azonban néhány része, így a sekrestyéje is érin
tetlen maradt. SenkInek, a rendőrségnek legkevésbé jutna eszébe temp
lomban keresni őket, így a legjobb téli búvóhely, amit csak kívánhatnak. ,
A fiúk kíváncslan követték. Valóban, a romos templom megfelelt a le
írásnak. Gyorsan munkához láttak, eltakarították a törmeléket, ideigle
nesajt6kat kopácsoltak hulladék deszkákból és úgy-ahogy lakhatóvá
tettek néhány szűk helyiséget. De a fejük fölött fedél volt, négy szilárd
fal zárta ki a hideget, és hamarosan kályhájuk is akadt, természetesen
Vesuvlo szerezte valahonnan. Sőt, néhány nap mulva szalmázsákok fed
ték a kőpadlót és a fiú k elindultak a civilizált élet útján. Ezzel új sza
kasz kezdődött a scugnizzik életében; aki tehette' idejött, akinek nem
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jutott hely, bosszús irigységgel figyelte, hogyan lakályosodik az Otthon,
mert hamarosan ezt a nevet adták neki.

Az utcai élethez, a végletes nyomorhoz szokott fiatalok magavise
letében, egymáshoz való viszonyában lassú, de feltartozhatatlan változás
indult meg. Esténként körüIülték a vaskályhán fortyogó levest, minden
ki igyekezett újabb felszerelési tárgyakkal gazdagítani az Otthont, s még
olyanok is felkeresték, akiknek már nem jutott lakás benne.

Borellí atya egy reménytkeltő tavaszi napon úgy gondolta, elérke
zettannak az ideje, hogy felfedje kilétét. Magára öltötte egyházi ruhá
ját és így jelent meg a fiúk között, Rábámultak. Sokan nevetni kezd
tek, mert tréfának vették a dolgot. Akadtak azonban néhányan, akik
haragosan csóválták a fejüket és azt mondták, ők ugyan egyáltalában
nem vallásosak, de azért nem szeretik, ha szent dolgokkal tréfát űz

nek, a papi ruha pedig szent. Vesuvio nyugodtan szembenézett velük:
- Fiaim, nem tréfálok, nagyon is komolyan akarok beszélni vele

tek, én valóban pap vagyok! - Néma csönd követrte szavait. A bátor
pap hat esztendő után először félt, mit szélnak ehhez a fiúk ? Megnyeri-e
őket vagy egy csapásra elveszíti hat keserves év mínden eredményét?

, Egyik 15 éves fiú elébe állt: - Akkor hát Don Vesuvionak fogjuk
ezután szólítani. De ugye... közöttünk marad továbbra is? - A töb
biek 'köréje gyültek, Borelli csupa lelkes, bízó tekintetet látott maga
körül. A nehéz csatát megnyerte.

Pedig munkájának legnehezebb szakasza még csak most kezdődött.

Keserves feladat volt meggyőzni a fiúkat arról, hogy tanulniok és dol
gozniok kell. Legtöbbjük persze hallani sem akart eleinte egyikről sem.
A másik oldalon ott állottak a rémülten tiltakozó iskola-igazgatók és
tanítók, féltették a maguk fehér bárányait a feketéktől, akik között ta
lán még farkasok is akadhatnak ...

Borelli tántoríthatatlan akarattal és a Gondviselésbe vetett bizalom
mal küzdött tovább és egymásután győzte le a minden oldalról tornyo
suló akadályokat. Mindíg úíabb válságok fenyegettek: a szülőí otthon
tiszta légkörében nevelkedett gyermekek elhúzódtak új társaiktól. akik
erre megalázottságukban "fellázadtak", kijelentették, hogy itt nem kel
lenek, visszamennek hát az utcára! "Don Vesuvio" ezt a harcot is vé
gigharcolta és íme, itt is, ott is mutatkozni kezdtek kitartásának ered
ményeí. A fiúk keményen nekiláttak a tanulásnak és a munkának, mert
most már becsületbeli ügyüknek tekintették és most már ők nem akar
ták cserbenhagyni Borelli atyát. A tanárok dicsérőleg nyilatkoztak a
megtért fekete bárányokról. tanulótársaik tisztelni kezdték őket, mun
kaadóik kijelentették, hogy szorgalmasabbak és megbízhatóbbak sok ren
des családi körben nevelkedett alkalmazottnál. Borellí atyának most
már nem volt mítől félnie.

Szép, tágas ház áll a hajdani templom-rom helyén, fehérfalú szo
bákban, tiszta ágyakban alusznak a fiatalok, épül az újabb otthon is,
hogy befogadia a jelentkezők tömegeit, Ma már csupán egyetlen gond
ja van "Don Vesuvio"-nak: kevés a pénze; nem kap elegendő segítséget,
hogy az összes rászoruló fiatalnak otthont adhasson.

- Nem állítom. hogy rnínden fiúnál sikerült eredményt elérnern. 
mondotta Borelli atya. egy u iságírónak, - De az bizonyos, hogy négy
közül három ma már becsületes, dolgos életet él. Higyje el, a legzüllöt
tebb lélekben is megmarad egy szikrája a felfelé törekvés vágyának. Ezt
a vágyat kell kiemelni a salak közül, óvni, rnelengetní, fényesíteni, hogy
végül is egészen betöltse az elesett ember lelkét ... Ha ez sikerűlt, min
den síkerült ! - H. A.
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GADANYI JENŰ egyik legkiválóbb ma élő festőművészünk.

Tudják ezt régóta róla pályatársai, a szakemberek, a hozzáértők és
a képzőművészet hétpróbás hívei. A nagy közönség alig ismeri. Nem
is csoda. Tíz évig nem szerepelt a nyilvánosság előtt. Még azok is,
akik homályosan emlékeztek a nevére, alighanem elfelejtették. Most,
az Ernstben rendezett kiállításon. (izléses, stílusos csoportosítását
Makris Agamemnon szobrászművész végezte, aki néhány évvel ez
előtt Medgyesy Ferenc sokat emlegetett szobrait is elhelyezte a Mű

csarnoknak) azonnal feltünt Gadányi festészete s megnőtt, legjelen
tősebb értékeink sorába emelkedett.

Gadányi modern, mai festő, nem zárkózik el az újabb stílustö
rekvések elól. Gondosan megtapasztalja s gyakorolja az absztrakt
nak nevezett irány módszereit és kifejezési eszközeit is, de nem ra
gaszkodik semmiféle festészeti modorhoz, szüntelenül kísérletezik,
tanul, keresi a legtökéletesebb megoldást, hogy minél hívebben
megközelítse a valóságot. Öszuue, komoly, merész festő, nem lehet
megtéveszteni, eltéríteni határozott, egyenes útjáról, célja, az esz
ményi valóság felé. Rendületlenül hisz a tiszta humánumban, a
szépség gyógyító üdvében, az élet egyesítő, a lelkes mindenséget át
karoló egyetemes hatásában. És következetesen azon munkálkodik,
ha kell, tűrve nélkülözést, közönyt, egyedüllétet, hogy leküzdve, el
felejtve, kiüresítve önmagát, csupán az eszményt lássa maga előtt,

azt a valóságot, amit folytonos fejlődéssel, egyre teljesebben és
egyre magasabb szinten sikerül megragadnia s megörökítenie.

Összegező, egybefoglaló alkotóművész, aki előbb mindig ren
det teremt a káoszban, vagyis, szenvedélyeinek, vergődéseinek, két
ségeinek, tapogatódzásainak homályában: hallatlan önfegyelemmel
és szívós akarattol mindig kivárja eszméléseinek kitisztulását és
csak akkor lép a nyilvánosság elé, csak akkor teremt, amikor már
higgadt nyugalommal számotadhat valóságlátásának bizonyságáról.
- Az ilyen művész sosem reked meg, hanem mindig megújuló kedv
vel fejlődik, egyre tovább.

Mint minden igazi művész, Gadányi is folytonosan igyekszik
összhangba hozni belső látását az érzékelhető látvánnyal, a szemlélt
képpel. Minden kornak megvan a maga jellegzetes látási ingere s
igénye. Senki se vonhatja ki magát kora követelményei alól. Minél
nagyobb a művész, annál korszerűbb, annál hívebben tükrözi a
mát, de különösképen annál messzebbre mutat a jövőbe. Gadányi
nem habozik, nem kérdez tétován, nem lázong, nem türelmetlen
kedik, hanem mindig állít, őszintén és meggyőződéssel vall.

Képei az igazság fénytükrözései. Nem véletlen, hogy nincsen
festőink közül senki, aki szikrázó, fénydús színeivel versenyezhet
nék. Képei valóságos szin-szimfóniák, az élet dalát zengik. Ezért el
lenállhatatlanok, ezért lelkesítők, derűsek, bizakodást, örömet hir
detők.

Első látásra nem tárul fel azonnal egy-egy kép értéke s jelen
tésének mélysége. De minél tovább és minél többször nézzük e ké-
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peket, annál tartalmasabbaknak és szebbeknek látjuk. Egyik-másik
képe első pillantásra talán nem tetszik, furcsának, megfejthetetlen
nek tűnik, de később már ránk mosolyog és mesél, bizalmasan kö;;:
lékennyé válik.

Csendéletei részben tanulmányok, festőtechnikájának tovább
fejlesztései, részben önismereti problémák tisztázásai. Rendkívül
fontos szerepet játszanak munkásságának kiteljesedésében, fejlődé

sének leghitelesebb fokmérői. Bizonyos értelemben a csendélet ge
rince Gadányi festészetének. Lélfl,yeges mondanivalóját elsősorban

itt foglalja össze.
Alakos kompoziciói belső képmást vetítenek ki. Tettreingerlő

gondolatot, irányító érzést, jellegzetes magatartást, sűrített, jelké
pes értelmet sugallanak. "Vörösruhás nő"-jének megkövült méltó
ságot jelző arca görög szoborról elevenedik meg. Az élénkpiros ruha
és a sárga-szürkészöld csíkozású háttér kontrapunktikája a kacér
külső hidegségét szembeállítja a leplezett vágy gyöngéd símulékony
ságával. - A "Figura zöld háttérben" szinharmóniájának hibátlan
szépségével úgy hat, mint látomás az örök nőről. - "Női akt"-ja
'T'ingató habok csillámló fehérségében, antik márványoszlop mögül,
a személytelen, időtlen. szépség jelenvalósága. Villanás, mely csak
addig szép, amíg megmásíthatatlan, határozott alakot nem ölt.

A nő, kezében a kakassal, három változatban szerepel. Merőben'

jelképes téma: az érzékiség problémája. Három állásfoglalás a sze
relemmel szemben. Az ártatlanság útja a megismerés felé: még
igérhet hősies áldozatot, lemondást, megváltást, még lehet angyal is,
ördög is. - A másik, a hetéra, a démon, aki csak hódít, és lealjasít.
- A harmadik: az anya, a termékenység, földies biztonságával, fél
tékeny, birtokoló szeretetével.

Tájképei: a belső látás, a befelé szemlélődés, az átszellemített
érzékelés, a legnemesebb meditáció remeklései. Gadányi itt a leg
mélyebb. Költő, aki teljesen átengedi magát az ihlet szédületének.
Mindannyiunkban benneszunnyadó élményeket ébreszt, olyan igaz
3ágokra döbbent, amiknek szépségénél csak az elfogulatlanságuk, az
egyszerűségük megkapóbb. Hitvallás, erkölcsi tett, példaadó maga
tartás az ilyen tájkép.

A kiállított nyolcvanegynéhány művet az elmult tíz év termé
séből válogatta ki Gadányi, nem tárva a nyilvánosság elé, szeré
nyen a műtermében hagyva olyan kimagasló alkotásokat is, mint II

"Megfeszített"-je, melyennek az örök témának megrázóan mély,
időszerű, keresetlenül egyszerű s monumentális megfogalmazása.
Kétezer év elvetemültsége, kínszenvedése s bűnbánó vezeklése je
lenti magát a szeretet fájdalmától felmagasztosult arcvonásokon,
csüggedés és eltörpülés helyett vigaszt, felemelkedést, tiszta örömet
sugallva. (Hayts Géza)

CSAJAGHY LAURA. Két évvel ezelőtt halálozása 100 éves fordulója
alkalmából az egész magyar nemzet kegyelettel hódolt Vörösmarty Mi
hály emlékének. Most pár sorban hadd emlékezzünk meg a nagy költő
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hűséges élettársáról is, aki pedig éppen 75 éve - 1882. február 13-án 
követte férjét a halhatatlanságba. Haláláról egy egykorú folyóirat a kö
vetkezőképpen emlékezett meg:

"Vörösmarty özvegye, szül, Csajághy Eleonóra meghalt e hó l3-án
hajnalban Budapesten, 56 éves korában. A koszorús költő hitveséről

Gyulai Pál a költő életrajzában tüzetes tanulmányt irt. 1855. nov. 19-én
lett özvegy; férjét akkor vesztette el a haza. Nemes, fenkölt gondolkodású
hölgy volt, ki férje egész költészetére mély benyomást gyakorolt. Vörös
marty l84l-ben ismerte meg Csajághy Laurát, ki testvére, Bajzáné lá
togatására jött Pestre... Vörösmartyt az első pillanattól kezdve elbá
jolta. Élénk, elmés, szép leány volt, kacérság és modorosság nélkül, ki
csakhamar erős érzést keltett a költőben. Ez sokat és szívesen időzött

körében, s ez időbeli versei ébredő szerelrnének tanúi. De Vörösmarty,
kit egy régibb kudarca a szerelemben nagyon tartózkodóvá tett, csak
l842-ben merte szerelmét bevallani, akkor sem a leánynak, hanem kö
.zös barátjuknak, Bajzának. Ettől tudta meg Laura a titkot. Nem adott
egyenes választ, s a kétség és remény e napjaiban irta hozzá Vörös
marty egyik legszebb versét, a Merengőhöz címmel. Esküvőjük 1843.
május 9-én volt Pesten. Boldogan éltek 12 esztendőt l855-ig, midőn a
nő özvegyen maradt három gyermekével. A költő utolsó éveit szegény
ségben tölté, hirnevénél egyebet nem hagyott árváinak, kikről azonban
csakhamar Deák Ferenc, az elhunyt költő igaz barátja, árváinak gond
viselője, gondoskodott, nemzeti aláírást nyitva, mely 100.000 forintot
eredményezett. Azóta az özvegy gyermekeinek élt. Egyik leányát. már
régebben eltemette, de annál több örömet ért másik két gyermekével.
Fia, Béla, jelenleg kir. táblaí bíró, leánya, Ilonka, Széll Kálmán volt
pénzügyminiszter neje. - A temetés e hó 14-én ment végbe. Az érc
koporsót a család tagjai és az elhunyt tisztelői koszorúkkal borították
el. A vágtísztességen ott volt az elhunyt nővére, Bajza József özvegye
leányával, Beniczkyné-Bajza Lenkével, továbbá Trefort, Szende, b. Be
dekovich miniszterek, számos képviselő, főurak, irók, Földváry Mihály
alispán, s az értelmiség osztályaiból számosan. Halotti beszédet és imát
Török Pál szuperintendens mondott. A koporsót hatfogatú gyászkocsi
vitte ki a temetőbe a nagy költő hamvai mellé.ce

Amint ebből a nekrológból is kitűnik, Csajághy Laura evangélikus
vallású volt. De van egy kedves, megható adatunk arra, hogy gyerme
keit férje vallásának megfelelően katolikus szellemben nevelte. Mikor
kisfia, Béla, 1855. szeptemberében első áldozására készült, az erre az
alkalomra csináltatott új ruhát a következő levél kíséretében küldte el
Kápolnásnyékről Agárdra: "Szeretett kis fiam! itt küldöm a holnapi
ünnepre készült öltözetedet, a fodros ing és egyéb fehérneműddel,mellye':
ket rád vedd kívánatom szerint; nyakkendót ne tégy; az útra sálodat
fölteheted, de mikor a templomban leendesz, köpenyeddel együtt a ko
csin hagyd; az ünnepen légy csinos és tiszta. A cselédeknek megkö
szönd szivességeiket, és add át nekik e2lt az ajándékot. Isten veled,
kedves gyermekem, holnap látlak a templomban, addig is csókol ezer
szer anyád, Vörösmartyné."

Nemes, nagy lelket sugároztatnak vissza ezek az egyszerű sorok,
Tömören, összefoglalóan talán így jellemezhetnők Csajághy Laura egyé
níségét: minden tekintetben méltó élettársa volt nagynevű férjének.

K. Gy.
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"A TOKAJI BOR DICSERETE". '.Több mint két esztendeje a Vigilia
hasábjain részletesen bemutattuk Bacsányi Jánosnak és feleségének Baum
berg Gabriellcinak, a híres osztrák költőnőnek, egymásra vonatkozó sze
relmi költeményeit. - Most hadd emlékpzzünk meg arról, hogy Bacsá
nyiné férje iránti szeretetét annak szűkebb hazájára is kivetítette. Ennek
beszédes dokumentuma a "Lob des Tokayers" című, még menyasszony
korában irt lelkes hangú bordala, melyet maga Scttubert érdemesitett
megzenésítésre; s mely megérdemli, hogy - a szüreti időszak alkalmá
ból - a magyar olvasó-közönséggel is megismertessük.

Királyi bor, mit termett
A szép Tokaj-vidék!
A lantom régen ernyedt,
S te dalra zendítéd;
Régvárt gyönyörrel engem
Új életkedore szUsz,
S a félig holt szivemben
Meleg napfényt derítsz;
A lantom régen ernyedt,
S te dalra zendítéd,
Királyi bor, mit termett
A szép Tokaj-vidék 1

Királyi bor, mit termett
A szép Tokaj-vidék 1
Hevíted testünk dermedt
Vérét, agyát, szívét.
A lángod általhatja
",1 csontot és velőt,

S a nektárfürt zamatja
Ad eltető erőt;

Hevíted testünk dermedt
Vérét, agyát, szívét,
Királyi bor, mit termett
.4. szép Tokaj-vidék!

Királyi bor, mit teTmett
A szép Tokaj-uuiék: !
Kit nyomnak búk, keservek,
Te-fajta bort igyék.
Felfrissiilnek a lomhák,
S víg lesz a szenvedő;

Köszöntsön kis dalom hát,
Te bánatkergető !
Kit nyomnak búk, keservek,
Te-fajta bort igyék,
Királyi bor, mit termett
A szép Tokaj-vidék!

Fordította: K u n s z e r ti G ti u l a

Felelős kiadó: S a á d B é l a

Budai nyomda 2165 57 - F. V.: Ligeti Miklós igazgató
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Sz. E. Azt írja levelében: "Megdöbbenéssel olvasom Babits irodalom
történetében, hogy a lírikus Shakespeare-t többre becsüli, mint a drá
maírót. Miért ad igazat Babits To1sztojnak, mikor az zagyva értelmetlen
ségnek nevezi 'a drámák cselekményét? Ilyen rossz megfigyelő lett volna
a Nyugat egyik vezéregyénisége ?"

Először is figyelembe kell vennie, hogy Babits "Az európai irodalom
történeté"-t nem olyan igénnyel írta, mint ahogy az irodalomtörténetek
általában készülnek, Inkább olyan tallózás-féle ez, az európai irodalom
legnagyobbjainak egyéni értékelése. S ki tilthatja meg Babítsnak, hogy
neki a lirikus Shakespeare tessék inkább ?

Babits, Kosztolányi s utánuk mások (például Szerb Antal) a ma
gyar Irodalomtörténetírásban új utakat nyitottak. Szakítottak a poziti
vizmussal, nem voltak egészé~ szellemtörténészek sem (éppen Babits
rnutatott rá a szellemtörténet tévedéseire), s mintegy "a filologizmus és
esszéizmus közöttí üres térből kiindulva" saját egyéniségüket is érvénye
sülni engedik az írodalomtörténeti szemléletben. Ez az önmaguk teljes
ki nem rekesztése pedig sok időtálló megfigyelést szült. Ezek a koruk
szemében irodalomtörténeti eretnekségnek számítottak, ma azonban cse
kély módosítással, vagy akár anélkül is, helytállóknak bizonyulnak. Gon
doljon csak éppen Babitsra, aki Vörösmarty-tanulmányaival a nagy költő

igazi átérzéséhez és megértéséhez segített hozzá.
Babits ön által idézett megállapításával egyébként mi sem értünk

egyet. Tény azonban, hogy Shakespeare-nek a Iírája is remek. Ami pe
dig általában Babits megfigyeléseit illeti: általában kitűnőek, ha egyé
niek is. Könyvének Vergiliusról szóló fejezete például mílyen maradandó
példája egy költő tökéletes megértésének!

Shakespeare-ról, a drámaíróról, ebben igaza van, a közönség dön
tött, és dönt ujton ujra ma is.

Aggódó apa. - Természetes, hogy önnek van igaza. A gyereket ak
kor se szabad kényeztetni, ha beteges és gyönge. Persze, nem könnyű az
ön feladata. Minden nőben benne van a dédelgetési ösztön. Ilyen eset
ben, mikor az anyának gyönge, beteges gyermeke van, ez a hajlam oly
erővel szokott kitörni, hogy az már a józan látás rovásám megy. Semmi
képp se szekták az ilyen anyák megérteni, hogy azért, mert a gyermekük
testileg beteg, nem szabad ráadásul még lelkileg is tönkre tenni. Mégis,
igyekezzék vele megértetni. hogy a gyermeknek árt vele, ha szüntelen
nyal ja-falja, affektálását, nyafogásaít, türelmetlen kitöréseit úgy gügyögi
körül, mintha azok a báj megnyilvánulásai volnának s ha önnel, az
apával a gyerek előtt gorombán vitába száll, mikor valamelyes önfegye
lemre kívánja serkenteni azt. :gs az anyától függetlenül igyekezzék a
gyermekkel megértetni, hogy ha testi gyöngeségén túl még lelkileg is
gyenge, kiállhatatlan lesz, az emberek kivetik maguk közül. Meséljen
neki gyermekszentekről, akik Jézus iránti szerétetből türelmesek voltak
betegségükben és ezért Isten és emberek kedvencei lettek. Ha kezdetben
nehezen is megy, ne veszítse el a türeimét sem az anyával, sem a gyer
mekkel szemben. A gyermek ne lásson önben ellenséget, hanem jóba
rátot. Ezért okosan, ötletesen és tapintatosan foglalkozzék vele. Sajnos,
mi, akik annyi fáradságot tudunk arra fordítani, hogy idegen emberek pil
lanatnyi rokonszenvét megnyerjük, családunkban oly hamar fáradunk
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el a megnyerés feladataiban. Pedig a türelem és az okosság megtermi
a maga gyümölcseit. Az ön esetében is.

Cs. B. Szekszárd. - A prozelita szö tulajdonképpen istenfélőt jelent.
A kifejezésben tehát semmi sértő nincs. Az ókeresztény egyházban azo
kat a pogányokat nevezték prozelitáknak, akiket a zsidóság iránti rokon
szenvük vagy talán még inkább a zsidóság egyisten hite vonzott a Föld
közi-tenger medencéje körül kialakult zsidó diaszporák zsinagógáíba. Az
apostolok, elsősorban Szent Pál, a birodalom városaiban lévő zsidó ima
házakban kezdték meg hithirdető tevékenységüket, amelyre Krisztustól
küldettek. A mélyebb vallásesságra hajló görög és latin városi polgárok
körében termékenyebb talajt találtak az evangélium ígéi, mint az ősi

zsidó hitben szilárdan együttélő zsidók között. Az első keresztények va
lószínűleg azok közül a pogányok közül kerültek ki, akiket megragadott
a zsidóság egyisten hite és áttértek a zsidó vallásra. A tulajdonképpeni
prozeliták ök voltak. Ezek a pogányok alávetették magukat az ősi zsidó
törvényeknek, körülmetéltették magukat. Távolabbi értelemben prozeli
táknak nevezték azokat az istentisztelő pogányokat is, akik az egyisten
hitet elfogadták ugyan, de nem vetették alá magukat a körülmetéltetés
nek és nem tartották meg a Törvényt a maga szígorúságában. Számuk
elég nagy lehetett. Az Apostolok Cselekedeteiből tudjuk, hogy Szent Pál
a pizidiai Antiochiában így szólította meg a zsinagógában összegyülteket:
"Izraeli férfiak és ti, istenfélők, halljátok !U Ugyanebből a forrásból tud
juk, hogy amikor Ikoniumban Pál és Barnabás apostolok beszédet tar
tottak a zsinagógában, ott "a zsidók és görögök nagy sokasága hívő lett".
Az egyháztörténészek valószínűnek tartják, hogy ezek a görögök körül
metéletlen prozeliták voltak, akik a zsinagógában az istentiszteleten
résztvehettek. A prozelitizmus a jeruzsálemi templom elpusztulása után
nagyrészt megszünt, Emléke ellenszenves maradt a későbbi zsidóknál.
Helbo R., egy III. századbeli palesztinai rabbi így emlékezik meg ró
luk: "A prozeliták éppoly kellemetlenek voltak Izraelnek, mint a bél
poklosság a bőrnek."

T. P. Vidéki utazásainak során regr szerzetes házakban látott állami
és tanácsi szociális otthonok, az elhagyott szegények gondozóintézetei,
nagy multra tekinthetnek vissza Magyarországon is. Nálunk már II. Endre
király idejében vannak beteg- és szegénygondozó intézetek. Ugrln kalo
csai érsek 1218 táján Bácsban kórházat alapított és vezetését a ciszter
ciekre bízta. A Szent Jánosról nevezett johannitáknak minden monosto
rában volt kórházuk és gyámházuk. A Margit-legenda megemlékezik
egy ilyen kórházról, amelyet Szent Erzsébetről neveztek el és a Gellért
hegy tövében állt. Szebenben 1292-ben állítottak fel menhelyet szegé
nyek, betegek ápolására s itt utasok is kaphattak szállást. Székesfehér
várott, Csurgón, Esztergomban, Varasdon, Nagyváradon, Galg6con, Sza
kolcán, Kassán, Ujbányán és másutt is voltak ilyen otthonok. Egyébként
a budapesti köznonti tanácsháza, a Martinelli testvérek gyönyörű ajko
tása eredetileg szintén elaggott katonák számára készült és Széchenyi
György esztergomi érsek alapította 1692-ben.
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